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”Vis, o människa, det blir du först, 

När du hinner till de aftonsvala 

höjders topp, där jorden överskådas. 

Konung, vänd dig om vid vägens slut, 

Vila där en stund och se tillbaka! 

Allt förklaras där och allt försonas, 

Och din ungdoms riken hägra åter, 

Strödda än med ljus och morgondagg. 

(”Vid vägens slut”, Heidenstam, Dikter, 1915) 
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Sammanfattning 
Denna undersökning handlar om äldre, icke instutionaliserade, ensamboende kvinnor och 

deras egna upplevelser av att bo ensamma. Vilka strategier de använder sig av när samhällets 

formella insatser såsom kommunens hemtjänst och de informella insatserna såsom anhöriga 

eller olika föreningar inte täcker upp det sociala behovet som finns. Jag har med hjälp av en 

kvalitativ undersökning träffat fem äldre kvinnor i Katrineholms kommun som på olika sätt 

ser till att de inte är isolerade. Det är både traditionella alternativ såväl som nya strategier som 

jag har stött på. Då jag upptäckte att Fixar-Malte har en viktig roll i dessa kvinnors vardag, 

väcktes mitt intresse för denna servicetjänst. Jag har därför träffat Fixar-Malte för att få med 

även hans upplevelse av deras möten. Jag har med hjälp av Johan Asplunds teori om social 

responsivitet tolkat och analyserat dessa olika upplevelser. 

 

Sökord: äldre, ensamhet, isolering 
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Inledning 
Att bli gammal innebär inte bara sämre hälsa utan också, för vissa äldre, ensamhet. Släkten 

har alltid varit en stor trygghet för den äldre individen. Hade man många barn var risken 

mindre att man skulle bli ensam på äldre dagar. Under medeltiden tog kyrkan och framförallt 

klostren hand om de äldre som inte klarade uppehället på annat vis. Under epidemierna 

byggdes hospital för att ta hand om de sjuka. Under 1500-talet byggdes fattighus i städerna 

och fattigstugor på landet där gamla och ensamma människor fick bo. Några hundra år senare 

på 1800-talet byggdes fattiggårdar på landsbygden där människor i alla åldrar fick bo oavsett 

om det berodde på ålder, någon sjukdom eller något handikapp. Bodde man på en fattiggård 

fick man arbeta efter förmåga för att bidra med det man kunde i den dagliga försörjningen. 

Män och kvinnor fick dock inte bo på samma fattiggård. Även städerna hade någon form av 

fattiggård där de tog hand om dessa människor.  I slutet på 1800-talet började det byggas 

separata hus för olika sjukdomar för att individens behov skulle tillgodoses i så stor 

utsträckning som möjligt.  De äldre och fattiga människorna var de enda som blev kvar på de 

tidigare fattigvårdsinrättningarna. (Grimby, 2001:164ff) 

I början av 1900-talet började byggandet av ålderdomshem, där endast äldre människor skulle 

bo för att på bästa sätt bli omhändertagna. Uttrycket hjon byttes mot försörjningstagare, själva 

byggnaden bytte namn till ålderdomshem. Under senare delen av 1900-talet har 

ålderdomshemmen utvecklats i snabb takt. Från början var det enkelrum där tre fyra stycken 

fick dela på en toalett. Ungefär fem sådana grupperingar bildade en avdelning där 

pensionärerna fick dela på de yttre utrymmena som kök, vardagsrum, tvättstuga och badrum. 

De människor som var sjuka och hade ett stort vårdbehov tog sjukhusen hand om, därmed 

hade begreppet ”långvård” rotats i vårt samhälle (Grimby, 2001:177). 

Dessa ålderdomshem har sedan dess utvecklats och moderniserats i olika omgångar.  Idag 

heter det servicehus och pensionären kallas för boende, kund eller brukare. Alla lägenheterna 

på ett servicehus har ett litet pentry och ett eget badrum. De yttre utrymmena delar 

pensionärerna fortfarande på. Det som är väsentligast med servicehusen är att pensionärerna 

aldrig är ensamma. De har sitt lilla kryp in om de vill vara ifred, men så fort de känner sig 

”pratsjuka” så är det fritt fram för dem att åka ut till de andra i dagrummen.  
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Alla äldre kan inte få plats på servicehusen som finns och alla äldre vill inte bo där heller. Det 

är främst de äldre som bor utanför dessa vårdinrättningar som jag vänder mig till i min 

uppsats. De icke institutionella äldre som bor ensamma i sin egen bostad.  Hur gör de när de 

vill prata med någon, de har ingen personal i samma byggnad som de kan ringa på. Vad 

använder dessa äldre för strategier för att inte bli isolerade från samhället? 

Människan som individ utvecklas i olika stadier hela livet. Den gemensamma nämnaren i 

dessa stadier är att man i så stor utsträckning som möjligt ska klara sig själv. Hela livet hittar 

olika individer olika vägar för att behålla självkänslan och integriteten som denna 

självständighet för med sig. I ålderdomen när tankarna går bakåt så summeras livet. Kan 

individen då acceptera vad han/hon sammanfattar och känner att livet har varit meningsfullt är 

det lättare att ta itu med det som finns framför en, ålderdomen. De egna förmågorna kan 

svikta och det är lätt att hamna i isolering och ensamhet den sista tiden (Tornstam, 2005:222). 

Även faktorer som var individen bor samt dennes inställning till livet påverkar detta. En 

person som är positivt inställd till livet har nog inte lika lätt att hamna i isolering som vad en 

person som är negativ har. 

 En person som hela sitt yrkesverksamma liv har ”varit” sitt arbete, har istället för att vara en 

självständig individ blivit en yrkesroll. När det är dags att lägga yrket bakom sig och börja på 

nästa fas, pensionen, kan det bli jobbigt. Då måste individen hitta sitt jag i något annat, till 

exempel en förening eller bara i sig själv (Tornstam, 2005:143). Under yrkeslivet finns det 

arbetskamrater, man är behövd någonstans och arbetstiderna fyller ut dagarna. När det är dags 

för pension får det sociala nätverket en ny betydelse. Familjen, vänner samt grannar får ersätta 

arbetskamraterna. Har man då ”varit” sitt arbete är det inte säkert att tiden har räckt till för 

vännerna som fanns, så många av dem har försvunnit. Det mobila samhället vi lever i idag för 

ofta bort barn och barnbarn till andra platser där det finns arbete. Då kan det bli ensamt när 

arbetslivet är över.  

Problemområdet för denna uppsats är äldre icke institutionella människor och deras ensamhet. 

Den ensamhet som kan infinna sig hos äldre människor som lever ensamma i eget boende och 

har ett litet socialt kontaktnät. De äldre vars släktingar bor på annan ort eller där släktbanden 

av olika anledningar är avklippta. Även kontakten med vänner börjar ta slut bland annat på 

grund av hög ålder eller att vännerna avlidit. Den ensamhet som tränger sig på, när benen inte 

vill vara med längre och det blir svårt att ta sig till olika träffpunkter och aktiviteter. Många 

äldre bor kvar i sina villor eller lägenheter i allt högre ålder. Med hjälp av hemtjänst och 
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släktingar klarar de sig utan att flytta till ett serviceboende. Men vad händer med dessa äldre 

när deras barn och barnbarn måste flytta till andra orter för att få arbete? Eller när barnen inte 

har tid att hjälpa mamma och pappa på grund av att de arbetar heltid och har en egen familj att 

ta hand om på fritiden? WHO:s definition av ensamhet är: ”Att vara utan mänskligt sällskap, 

eller känna sig utan stöd” (Världshälsoorganisationen Wikipedia). 

 Samhället har en hel del att erbjuda de äldre i form av hemtjänst, trygghetslarm, 

matdistribution och färdtjänst. Men dessa formella kontaktvägar har en hel del riktlinjer, lagar 

och paragrafer på hur de ska och får utformas. Allting måste beviljas av någon handläggare 

innan pensionären får tillgång till dem. Det blir mer och mer vanligt att människan flyttar på 

sig idag. Därför är det inte alltför ovanligt att de äldre har sina barn och barnbarn boende på 

en annan ort, eller rent av i ett annat land. Familjen kan därför inte täcka upp det sociala 

behovet hos den äldre. Den gamla kärnfamiljen är på väg att förändras och det blir nya 

konstellationer i de yngre generationerna med egna, andras och gemensamma barn. Då hinner 

de inte med den äldre generationen på samma sätt som förut. Ibland klipps släktbanden av helt 

och hållet. 

Vidare så finns det informella kontaktvägar i samhället också. Det är de kontakter som är mer 

uppbyggda på frivillig basis. Det kan vara olika föreningar som Röda korset, PRO eller 

frikyrkorna. Dessa organisationer bildar på många orter runt om i Sverige sociala kontaktnät 

där de söker upp de äldre i deras hem för att prata bort en stund. Men når dessa organisationer 

fram till alla och hur vet de vilka som känner sig ensamma?  Hur gör dessa äldre människor 

när de vill ha kontakt med yttervärlden?  

Det finns mycket forskning omkring äldre och deras ensamhet, även om hur de upplever 

ensamheten. Däremot finns det ett glapp i forskningen när det handlar om hur de äldre gör för 

att få kontakt med andra människor. Vilka strategier de icke institutionella äldre använder sig 

av för att komma i kontakt med andra människor?  

Maria Larsson, Äldre - och folkhälsominister i Sverige, sa i ett tal vid Svensk förening för 

Folkhälsoarbetes konferens 2007 att det sociala innehållet i äldreomsorgen behöver förbättras. 

Hon nämner bland annat läkemedelsgenomgångar, för att hålla läkemedlen under uppsikt så 

den äldre inte bara äter ett preparat av gammal vana. Vidare nämner hon förebyggande 

hembesök där pensionären kan få hjälp att kontakta en sjukgymnast eller arbetsterapeut för 

olika hjälpmedel som gör det lättare att ta sig ut. Även det sociala innehållet måste ses över, 

menar hon. 2007 var första gången som det avsattes medel för att utveckla det sociala 
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innehållet i äldreomsorgen. ”Isolering och ensamhet behöver bytas ut mot gemenskap och 

social samvaro” (Regeringskansliet, 2007). Ensamheten är uppmärksammad i samhället, men 

ingen verkar riktigt ha svar på hur Sverige ska komma till rätta med den. 

Uppsökande verksamhet 

I Katrineholms kommun har folkhälsoenheten arbetat fram en uppsökande verksamhet bland 

de äldre. Det är ett pilotprojekt i en av kommunens statsdelar som det gäller just nu. Det är 

kommunen och landstinget som gör denna satsning tillsammans, där alla 75 och 80-åringar 

utan hemtjänst får erbjudande om ett hembesök av en distriktssköterska och en 

biståndshandläggare. De pensionärer som har tackat ja till erbjudandet är de som inte har 

några släktingar kvar i närheten. Pensionären får lite tips om kost och motion samt 

förebyggande av fallskador. De får även fylla i en enkät där frågorna handlar om fysisk och 

psykisk hälsa samt socialt kontaktnät (Katrineholms Kuriren, 2008). Kommunen har även en 

servicetjänst som de kallar Fixar-Malte. Det är en tjänst som alla över 65 år får använda sig av 

när de behöver hjälp med vardagliga sysslor. Katrineholms kommun och Fixar-Malte beskrivs 

närmare i den del av uppsatsen som handlar om fallkommunen på sidan 15. 

Syfte 
Syftet med denna undersökning är att undersöka hur äldre, ensamboende människor i eget 

boende gör för att bryta sin isolering och nå sociala kontakter. Min frågeställning lyder: Vilka 

strategier använder sig äldre, icke institutionaliserade ensamma personer av för att nå sociala 

kontakter? Hur har mötet mellan de äldre och Fixar-Malte upplevts? 

 

Avgränsning 
 Med icke institutionaliserade avser jag de äldre som bor kvar i eget boende istället för någon 

form av servicehus. Har man valt att flytta till ett servicehus av någon anledning så har man 

lättare att få sällskap av andra människor. Det finna både personal och ”grannar” utanför 

dörren, det är inga hissar eller tunga ytterportar som begränsar den äldres framfart. Bor den 

äldre däremot kvar hemma så finns det många olika hinder på vägen som kan hindra denne 

från att ta sig ut och träffa andra människor. Ett hjälpmedel som rollator eller rullstol kan vara 

ett hinder eftersom de kan försvåra den äldres framfart i en trappa eller med en port utan 

elektrisk öppnare. Det blir kanske inte omöjligt men mycket svårare för dem att ta sig ut ur 

sitt hem. På så vis blir de isolerade, om ingen kommer till dem ibland och hälsar på.   
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Med äldre menar jag de som har fyllt 65 år. Det kan tyckas vara en låg ålder, men i samband 

med pensioneringen så kan det kännas ensamt. En ny fas i livet börjar och det blir en stor 

förändring och denna förändring kan upplevas på många olika sätt. Arbetet och 

arbetskamraterna försvinner och det kan bli ett tomrum efter detta. Vänner och bekanta börjar 

komma upp i åren de också, vilket medför samma problem för dem med att ta sig ut. Det blir 

svårare att träffas och därför kan det kännas ensamt. Därför har jag valt att sätta 65 år som en 

nedre åldersgräns.  

Undersökningen handlar om ensamhet, så deltagarna ska bo ensamma för att delta. Jag vill få 

fram de ensammas strategier för att få in sociala kontakter i sin tillvaro.  Ensamhet kan vara 

en vardag utan relation till andra individer, social isolering. Men det kan även vara emotionell 

isolering, vilket kan vara avsaknad av intima relationer. 

 

Disposition 
Under våren 2008 genomför jag denna undersökning bland äldre ensamboende kvinnor. Det 

är en kvalitativ undersökning där det insamlade datamaterialet består av intervjuer för att 

fånga kvinnornas egna upplevelser av att bo ensamma i eget boende. Jag tar även upp tidigare 

forskning som handlar om äldre och de problem som kan uppstå i äldre människors vardag. 

En beskrivning av den kommun där undersökningen äger rum finns med. I metodstycket finns 

en beskrivning hur jag har gått tillväga i undersökningen när det empiriska underlaget samlats 

in. Även reliabilitet, validitet och förförståelse finns beskrivet där. Resultat och diskussion 

avslutar min uppsats i separata delar. 

 

Tidigare Forskning 
 

Serviceboende 

I tidigare forskning har jag hittat uppgifter om äldre och ensamhet i förhållande till olika 

sjukdomar samt deras sociala nätverk. En svensk studie gjord 2005 har tittat på det dagliga 

livet efter flytten till serviceboendet. Författaren har intervjuat 34 personer, både 

ensamboende och gifta/sambopar, gemensamt har de sin flytt till ett serviceboende. Här kan 

man läsa att de flesta känner det tillfredsställande att bo på ett serviceboende. Dock tycker de 
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att det kan kännas ensamt i de privata små lägenheterna med ett rum och en liten kokvrå. 

Anledningen till flytten var problemen vid måltiderna, samt att isoleringen gjorde tillvaron 

tråkig. Att laga mat ensam för att sedan äta den ensam är inte trevligt. Inte heller att värma en 

av de matlådor som de äldre kan få hem via matdistribution från kommunen. Då kommer det 

en veckoranson med matlådor där namn, datum samt innehåll finns på etiketten. Men även 

denna mat ska ju ätas när pensionären sitter ensam (Sidenvall, 2006). Jag har under min tid i 

hemtjänsten fått erfara problemet med måltiderna. De pensionärerna som själva ska värma sin 

mat varje dag kan ha flera matlådor över, när det är dags att fylla på med nya lådor. Även de 

äldre som har valt en flytt till serviceboendet värderar hälsan, en partner och ett socialt 

nätverk högt (Gierveld, 2005).  En artikel handlade om varför de äldre ville bo på äldreboende 

i stället för i det egna hemmet. Det berodde på maten, isoleringen och att de hade tråkigt när 

de bodde ensamma. Några av de äldre var dock påverkade av sina barn. 

 Vidare finns det mycket forskning om äldre som redan bor på servicehus, hur de upplever 

detta. 

Fallskador 

 En dansk studie visar att det finns många olika orsaker till fallskador bland äldre. Det är en 

ettårig studie där författaren har följt 101 personer i åldern 70 till 80 år. Här framgår att 

orsaken till fallskador kan bland annat vara muskel- gång och balanssvårigheter, Syn- och 

minnesnedsättning kan leda till rädsla för att ramla. Det kan även bero på att personen i fråga 

sitter stilla alltför mycket, ignorerar de gånghjälpmedel som finns till hands. Vidare kan det 

vara småhinder i hemmet såsom trösklar, mattkanter och lösa sladdar eller fel fotbeklädnad. 

Givetvis kan även ålder, näringsbrist och medicinsk påverkan vara orsaken också (Uffe 

Laessoe, 2007, 6:2). I denna studie framgår att fallskador kan vara en bidragande orsak till 

ensamhet (Uffe Laessoe, 2007, 6:2). Om en aktiv äldre person ramlar och gör sig illa kan 

denne väldigt snabbt förvandlas till en isolerad pensionär. Rädslan för att ramla kan påverka 

personen så att denne inte vågar gå ut längre. 

När en äldre person som hela sitt liv har klarat sig själv plötsligt blir beroende av en rollator 

på grund av försämrad balans, så tror jag att det påverkar viljan att delta i samhällets olika 

aktiviteter tillsammans med andra äldre människor. Rädslan för att tappa balansen och ramla 

inför alla andra gör att personer med dessa problem väljer att sitta hemma för att slippa 

förnedringen. Jag tror även att trösklar, mattkanter och lösa sladdar kan påverka de äldres 
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aktiva liv. Är de rädda för att ramla när de går i sina egna hem så blir de stillasittande vilket 

kan leda till försämrade muskler i benen och därmed svårare att orka ta sig ut.  

I en sammanfattning från socialstyrelsen, som gjordes år 2000, om att ”Bo hemma på äldre 

dar” framkommer det att allt fler i kategorin 75 år och äldre bor i eget boende ensamma. Det 

har gjorts två liknande undersökningar där personer från hela Sverige deltagit. I den senaste 

undersökningen deltog 1466 personer. Den första undersökningen genomfördes 1994 och den 

andra 2000. Dock ser man inga tecken på ökad ensamhet mellan de båda undersökningarna. 

Antalet äldre som har hemtjänst har krympt något, därför dras slutsatsen att tröskeln för 

hjälpbehov har höjts. Samtidigt har det konstaterats att det är fler anhöriga som hjälper sina 

äldre och på så sätt fyller ut tomrummet efter hemtjänsten. Det är fler som får hjälp av 

anhöriga idag än vad det är som utnyttjar den kommunala hemtjänsten i jämförelse med 1994. 

Däremot används privat hemhjälp i de högre sociala skikten i större utsträckning idag 

(Socialstyrelsen, 2000). Även om det inte sker en ökning, så finns det fortfarande äldre som 

sitter ensamma både i tätorterna och på landbygden. Vad har dessa människor för alternativ 

för att få socialt stöd och träffa andra människor? Hur ska samhället nå dessa personer?  

Vad har samhället att erbjuda de äldre? 

Idag kan de äldre bo kvar hemma mycket längre än för 20-30 år sedan tack vare att 

hemtjänsten kan komma till dem flera gånger per dag och även nattetid. Men är det bara 

positivt att kunna bo kvar hemma hur länge som helst? Det finns praktiska saker som inte 

ingår i hemtjänstens arbete. Vad gör de om de behöver ha hjälp med praktiska saker som att 

byta gardiner eller hämta ner lådan med julprydnader från vinden? 

 Innan hemtjänsten börjar hos den äldre måste en biståndshandläggare kontaktas, denne gör en 

bedömning av vilka hjälpinsatser den äldre kan få beviljade samt hur mycket tid det rör sig 

om. Men tiden som beviljas är knapp, den räcker bara till det som ska göras och det är ingen 

som får tid beviljad för endast socialt umgänge. 

 De äldre kan även få ledsagarservice beviljad, men det är den allra sista utvägen när det inte 

finns några släktingar eller frivilligorganisationer som kan hjälpa till (Katrineholms kommun, 

2005 ). Kommunen kan erbjuda ett trygghetslarm till alla som bor i eget boende. Det fungerar 

ungefär som ett larm inne på serviceboendet. Dessa externa larm går till en sambandscentral i 

varje kommun som i sin tur kontaktar respektive hemtjänstområde och meddelar att ”Kalle 
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Svensson larmar”. På så sätt känner de äldre igen personalen som kommer när de larmar och 

det går fortare att få fram hjälpen till den som har larmat.  

När den dagen kommer att en pensionär vill flytta till ett serviceboende får de ta kontakt med 

en boendesamordnare i kommunen. Då får varje pensionär en individuell bedömning av sin 

specifika situation. Känner de sig otrygga så pratar man igenom det med pensionären. Har 

otryggheten kommit i dagsläget eller har det alltid funnits en otrygghet? Räcker det med 

trygghetslarm och hemtjänst för att råda bot på det eller vill pensionären flytta till ett 

serviceboende? Det skall hela tiden vara pensionärens behov som styr detta, inte anhöriga 

personal eller någon annan.  

När dessa pensionärer inte klarar sig hemma av någon anledning och istället väljer att bo på 

ett servicehus är de ofta så sjuka eller trötta att de inte orkar ha något socialt umgänge med de 

andra som bor där. Jag har sett gamla vänner och grannar som har bott på ålderdomshemmet 

samtidigt utan att säga ett ord till varandra. Trots att de, med personalens hjälp, suttit bredvid 

varandra i matsalen.   

Andra alternativ till sällskap  

I det mobila samhället vi lever i idag är det inte ovanligt att människor flyttar av olika 

anledningar. Om man hade många barn förr var det sannolikt vanligare att någon tog hand om 

en på ålderns höst. Men idag är det inte lika säkert. Barnen kan vara tvungna att flytta till en 

annan ort för att få arbete, men det kan också vara så att barnen inte har tid att hjälpa till på 

samma sätt som dagens äldre hade när de var unga. Idag arbetar vanligen både män och 

kvinnor heltid och på fritiden är det familjen som står i första rummet. Gamla mamma och 

pappa får sköta sig själva så gott de kan. Carin Lennartsson, har gjort en undersökning om 

äldres hälsa och sociala kontakter. Hon skriver bland annat att ”familjekontakter är 

fortfarande en norm i det svenska samhället”. Om familjen inte finns på orten kan ett 

telefonsamtal vara en källa till socialt stöd och kontakt. Givetvis har det inte samma kvalité 

som ett personligt besök, men det är ändå en kontakt med yttervälden. Vidare skriver hon att 

de äldre i Sverige är väl socialt integrerade, i form av aktivt medlemskap i olika föreningar 

och organisationer. Det finns dock ett samband mellan att ha lite kontakt med sina vänner och 

dålig hälsa (Lennartsson, 2001). 

På många håll i Sverige har kommuner, frikyrkor och andra intresseföreningar så som Röda 

korset, handikapp- och pensionärsorganisationer gått ihop och samarbetar mot ensamhet för 
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de äldre. Äldre som är lite piggare och orkar besöker de äldre som inte är så pigga, för att 

hålla dessa sällskap en liten stund. På vissa orter är även kommunens äldre- och 

handikappomsorg med i detta samarbete. Men de flesta aktiviteter bygger på att de äldre kan 

ta sig till en träffpunkt. Socialstyrelsen har kartlagt att omsorgen av äldre på glesbygden är 

mer utbredd än vad den är i städerna. Studien har gjorts i Västra Götaland.  (Socialstyrelsen, 

2001).  

Familj och vänner 

I en Italiensk studie framgår att de sociala banden är viktiga. Det är lättare att möta det svåra 

om man har ett tillfredsställande socialt nätverk. Familjebanden känns viktiga om det händer 

något, medan banden till grannen är viktiga om man bara vill ha någon att prata bort en stund 

med. Relationen med vännerna är mera spontan, när andan faller på och man vill umgås med 

någon annan människa i några timmar (P.Cavallero, 2007). Denna samvaro med grannar och 

vänner förutsätter att åtminstone den ena kan ta sig till den andres bostad.  

Det är inte bara människor som kan avhjälpa ensamhet. Ingemar Norling, forskare vid 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har studerat djurs betydelse i detta sammanhang. Här 

framgår att äldre som har hund är ute i snitt en timme per dag. Vilket medför att de ökar sin 

fysiska aktivitet med över 100 % av rekommenderad miniminivå (Norling, odaterad). Under 

denna timme får inte bara hundens ägare motion, andra faktorer som påverkas är sömnen, 

samt den sociala kontakten med andra hundägare. Även inomhus är hunden, eller djuret vilket 

det är, ett sällskap för den äldre. Dessutom håller pensionären hela tiden igång kroppen och 

stärker på så sätt sina muskler, vilket skjuter en isolering på framtiden. De orkar ta sig till 

andra träffpunkter av olika slag och träffar även där andra äldre. 

Problem som de äldre kan ställas inför 

Som äldre är det lätt att bli ensam till följd av en sjukdom som till exempel en Stroke. Dels för 

att det kan vara svårt att förflytta sig men även för att det kan vara svårt att göra sig förstådd 

bland andra människor. Det uppstår jobbiga situationer för både den som är drabbad och för 

de runtomkring. Detta kan leda till att individen drar sig tillbaka och stannar hemma istället 

för att försöka ta sig till aktiviteter som de tidigare har deltagit i. Om släkten bor på annat håll 

och inte kan hälsa på så ofta samt vänner och bekanta försvinner på grund av dödsfall, då är 

det lätt att depressionen kommer smygande och med depressionen blir ensamheten ännu 

tydligare. Pensionären hamnar i ett ekorrhjul som bara snurrar fortare och fortare. 
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Antidepressiva läkemedel, kan hjälpa mot depressionen, men grundorsaken kvarstår, 

ensamheten (Westendorp, 2004).  

Läkemedelsverket har detaljerad information om behandling av depression hos äldre. Där kan 

man läsa att kännetecknen på depression bland annat är nedstämdhet, självunderskattning och 

sömnbesvär samt minskad tanke- och koncentrationsförmåga. Läkemedlen som är godkända i 

Sverige är inte beroendeframkallande, men behandlingstiden på äldre kan vara längre än vad 

den är på en yngre individ. Dock bör personen vara återställd inom tre månader, annars ska 

behandlingen ändras. Det är inte så lätt att få till en förändring hos en äldre, eftersom 

ensamheten fortfarande finns kvar. Det bör även ske en förändring i livssituationen. 

Biverkningarna på de läkemedel som rekommenderas till äldre är bland annat huvudvärk och 

magbesvär. Ibland även svettningar, darrighet samt svårigheter att kissa (Läkemedelsverket). 

Med biverkningar som dessa underlättar det inte för den äldre att ta sig utanför hemmet. När 

man hela tiden måste tänka på var närmsta toalett finns är det svårt att slappna av och ha 

trevligt bland de andra pensionärerna, det blir enklare för dem att stanna hemma.  

Att vara ensam är likväl för äldre som för yngre deprimerande, tror jag. Hamnar en människa 

i depression så orkar denne inte söka upp andra människor, då går de ännu längre ner i 

depressionen och blir ännu ensammare. Det hjälper inte alltid att äta antidepressiv medicin, 

det måste till en förändring i vardagen. En förändring som inte är så lätt att ta itu med där man 

är ensam och deprimerad. 

Hitta ett ”bättre” boendealternativ 

 Många äldre lämnar sina villor för att komma ifrån trädgården och dess skötsel. Alternativet 

till villan är en bostadsrätt eller en hyresrätt. Sveriges Pensionärsförbund, SPF, har tittat på 

problematiken som kan uppstå i dessa hyres- och bostadsrättshus. Tillgången till hiss är 

givetvis ovärderlig. En hiss gör att många kan ta sig ut och in trots behov av både rollator och 

rullstol. Även hissdörrarna kan ställa till ett bekymmer, om det inte finns en elektrisk 

öppningsanordning. Detsamma kan gälla för ytterporten i huset. Det är småsaker som gör att 

en äldre människas isolering kan brytas om det finns (SPF Boendeprogram för äldre, 2005). 

En del ar de pensionärer jag träffat genom åren har sörjt över att tvingats flytta från sitt hus i 

många år efter flytten genomförts. Samtidigt har de varit medvetna om att det boende de valt 

istället har varit det bästa för deras hälsa. Ett hus som de bott i många år och lagt ner mycket 

arbete på, såväl hus som trädgård. Barnen har vuxit upp i det hemmet och det finns många 
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minnen i väggarna. Det är ett tungt beslut att fatta när kroppen inte längre orkar ta hand om all 

denna trygghet längre. De äldre måste få sörja sina gamla hem under några år , innan de går 

vidare i nästa bostad och ser frammåt igen. Vissa går aldrig vidare, utan de lever kvar i det 

gamla resten av livet. 

Beskrivning av fallkommunen Katrineholm 
Katrineholms kommun har en areal på 1 120 kvadratkilometer, varav landareal 1 018 

kvadratkilometer. Antal invånare: 32 185 (den 31 december 2005). Man ser också det centrala 

läget i en expansiv del av landet. Det tar bara en knapp timme att ta sig med tåg från 

Stockholm till Katrineholm. Från Göteborg tar det drygt två timmar och från Norrköping 25 

minuter. 

 Nils Holgersson sade när han landade vid Stora Djulö och skulle beskriva Katrineholm att det 

såg ut som en grön lustgård, i Selma Lagerlöfs bok. Det är väldigt vackert i Katrineholm med 

omnejd, med många blomstrande parker både mitt inne i stan och utanför på landsbygden. Ett 

varierat landskap med mängder av insjöar, slätter, djupa skogar och hagar med de typiska 

enbackarna.  

Under vård och omsorgsförvaltningen finns Folkhälsoenheten som arbetar med 

hälsofrämjande och förebyggande frågor i hela kommunen. De arbetar tillsammans med olika 

samarbetspartners för att erbjuda invånarna i kommunen en säker miljö att bo och arbeta i.  

Idag finns det inte någon direkt kö om man vill flytta till ett serviceboende i Katrineholms 

kommun om man inte har önskemål om ett specifikt boende, då kan de få vänta tills det blir 

något ledigt där (Katrineholms kommun, 2005 ). 

Fixar-Malte verksamhet 

Vård och omsorgsnämnden i Katrineholms kommun beslutade år 2005 om ett förslag till 

äldreomsorgsplanen att inrätta en ”Fixar-Malteverksamhet”. Syftet med denna verksamhet är 

att förhindra några av dessa fallskador som sker i de äldres hem, samt öka tryggheten för de 

äldre som bor kvar i sina hem. Alla över 75 år har möjlighet att ringa till ”Fixar-Malte” och be 

om hjälp med vardagliga sysslor. Hjälpen föregås inte av någon biståndbedömning och den är 

även kostnadsfri. De äldre som önskar hjälp får själva ta kontakt med ”Fixar-Malte”.  

Sysslorna som ingår i ”Fixar-Maltes” verksamhet är sysslor som hemtjänsten inte åtar sig. Det 

kan till exempel vara sysslor som att: 

• Hänga upp gardiner och tavlor 
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• Byta glödlampor 

• Bära möbler så som trädgårdsmöbler 

• Andra göromål av likartad karaktär. 

I samband med dessa besök ska ”Fixar-Malte” vid behov ge råd om skade- och 

brandsäkerhetsförbättringar.”Fixar-Malte” har vid varje besök med sig en checklista där han 

fyller i vem han besökt, samt ålder adress och bostadsform. Han skriver även i om personen 

hade någon annan insats från kommunen som till exempel hemtjänst, samt vilken åtgärd han 

gjort hos den äldre (PM, 2006).  

Metod  
Jag ska i min undersökning försöka skapa en bild av de strategier som de äldre använder för 

att bryta sin isolering. Jag valde den kvalitativa metoden med intervjuer. Jag har arbetat bland 

äldre människor i 18 år och vet att de gärna berättar om det de har varit med om. Det är lättare 

att fånga deras upplevelse i en berättelse med egna ord, som i dessa intervjuer, än i enkäter 

med färdiga svarsalternativ. Alla intervjuer har spelats in för att sedan transkriberas över på 

papper, för att tolkas och läsas om vartannat. Det är deras egna berättelser som ska hjälpa mig 

att skapa förståelse för olika strategier som de använder för att bryta sin isolering(Molander, 

2003:123). Jag har valt en kvalitativ metod med intervjuer för att samla in material. Denna 

metod har jag valt för att deltagarna med egna ord ska ha möjlighet att berätta för mig hur de 

hanterar sin ensamhet.  

Med en kvantitativ enkätundersökning hade jag inte fått möjlighet att ta del av deras egna 

berättelser och därmed inte fått samma kvalitet i mitt resultat.  

Förförståelse 

Jag har en hel del förförståelse inom ämnet då jag arbetat bland äldre i hemtjänst, 

gruppboende samt servicehus i 18 år. Jag ska dock försöka  lägga undan den och inte låta den 

färga min tolkning och därmed  mitt resultat. Efter mina år i hemtjänsten så vet jag att det inte 

finns utrymme för personalen att ”bara” sitta ner en stund och prata med de äldre, det får 

personalen göra under tiden som de utför det arbetsmoment de är där för, vilket inte alltid är 

så lätt. Stilla det sociala behov som pensionären har samtidigt som dammsugaren låter, det 

känns inte bra varken för personalen eller för den pratsjuke pensionären. Jag vet att de äldre 

har mycket att berätta om och har man tid att sitta ner en stund så kan man få ta del av olika 
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händelser ur deras liv. De äldre jag har träffat under min tid i äldreomsorgen har även berättat 

om sina barn och barnbarn samt om olika platser de bott på.  

Tillvägagångssätt 

Intervjuerna gjordes i pensionärens eget hem, min tanke bakom detta var att de kunde känna 

trygghet där. Var i hemmet vi befann oss under intervjun fick de bestämma. Men vid varje 

intervju satt vi på varsin sida av ett bord så att vi hela tiden såg varandra. Då även jag var en 

främmande individ i deras sfär, så höll jag mig hela tiden i samma rum som den jag besökte. 

Det var ju inte meningen att jag skulle kalla fram olust- eller otrygghetskänslor hos dem.  

Jag började varje intervju med att upprepa det jag sagt i telefonen vid min första kontakt. Det 

vill säga att jag är den enda som vet vilka som deltar i undersökningen och att deras namn 

aldrig kommer att förknippas med det färdiga resultatet samt att de när som helst får avbryta 

mig och be mig gå. Jag berättade även lite om min utbildning samt vad deras medverkan 

skulle leda till. Det var ingen som hade något emot att jag spelade in samtalen, bara jag lovade 

att förstöra det så fort jag var klar.  

Intervjuerna är inte så hårt strukturerade, detta för att ge de äldre en möjlighet att fritt berätta 

om deras livssituation med egna ord (Idar Magne Holme, 1997:100). Jag hade gjort i ordning 

en intervjuguide som hjälp för att jag skulle få med relevant information från varje deltagare, 

samtidigt som denna mall hjälpte mig att ställa samma frågor till samtliga deltagare. Jag 

började med att be dem berätta lite om sig själva, för att skapa mig en bild av den jag pratade 

med, samtidigt som de skulle få chans att slappna av lite genom att prata om något de 

verkligen känner till. Det var ingen som hade något emot att berätta om sig själv, om de har 

några barn och var dessa fanns. Deras yrkeskarriär och upplevelsen av att gå i pension. Om de 

kände sig ensamma då samt om de känner sig ensamma nu. 

Den fenomenologiska ansatsen ska ge mig förståelse utifrån de äldres egna upplevelser av 

ensamheten. Samtliga intervjuer tog mellan 35 och 45 minuter, men mitt besök gick inte 

under en timme någon gång. Deltagarna pratade med mig innan jag hade hunnit över tröskeln 

och fått på bandspelaren. Dock inte om saker som var direkt relevanta för uppsatsen. Däremot 

var deras beteende relevant för min uppsats, vilket jag återkommer till i diskussionen. 

 

 

18 
 



Bearbetning 

Alla intervjuer har spelats in och därefter ordagrant transkriberats. Detta för att jag skulle 

kunna läsa materialet gång på gång och samtidigt upptäcka likheter och olikheter i 

berättelserna. På så sätt har jag försökt fånga deltagarnas egna berättelser av ensamheten och 

utifrån detta hittat mönster i deras hantering av sin egen ensamhet, allt utifrån syftet.  

Vartefter att jag antecknat likheter i berättelserna har jag fått fram olika meningsbärande 

enheter, strategier att fortsätta arbeta med. Dessa meningsbärande enheter utgår ifrån syftet 

och har därför visat hur deltagarna i studien hanterar sin ensamhet (Cresswell, 1998:148-149).  

Urval 
Då det är en studie av icke institutionell ensamhet så är mina deltagare över 65 år, de bor 

ensamma i eget boende i Katrineholms kommun och alla har haft besök av Fixar-Malte. Jag 

fick ta del av de enkäter som Fixar-Malte fyller i vid sina besök hos de äldre. För att kunna 

garantera deltagarna i studien full anonymitet tog jag med mig allt material till statsbiblioteket 

i Katrineholm. Ur dessa enkäter drog jag slumpmässigt fram 21stycken namn som jag listade 

vartefter de drogs. För att genomföra undersökningen behövde jag fem stycken deltagare vilka 

jag fick fram utifrån de slumpmässigt dragna namnen. Jag tog per telefon kontakt med 

personerna i turordning på listan. Då jag fått tag på fem stycken deltagare som sagt ja till att 

medverka i min studie hade jag kontaktat 15 stycken på listan. Den enda som vet vilka som 

deltagit i studien är jag, för att skydda alla respondenter enligt de etiska regler som finns. Det 

går heller inte att härleda någon av intervjuerna till någon av respondenternas identitet på 

något sätt. Vidare har jag lovat alla respondenter att jag inte kommer att tala om för någon 

vilka som har medverkat i studien 

 Jag har inte kunnat påverka urvalet så mycket, då det inte finns så mycket uppgifter på de 

papper som jag använde när jag gjorde mitt slumpmässiga urval (Idar Magne Holme, 

1997:104). De uppgifter som finns är efternamnet och första bokstaven i förnamnet, ålder 

samt om personen har hemtjänst. Jag kunde även se om personen bor i lägenhet, villa eller 

något äldreboende. Då det är en studie om icke institutionaliserad ensamhet så valdes genast 

de bort som bor på ett äldreboende.  

 Jag hade velat ha med några pensionärer som har hemtjänst i undersökningen, för att kunna 

jämföra om det finns skillnader mellan äldre med hemtjänst och äldre utan hemtjänst, dels när 

det handlar om känslan av att känna sig ensam men även upplevelsen av Fixar-Malte, men de 
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jag kontaktat ville inte ställa upp. Alla deltagare bor i lägenhet, men det är övervägande som 

gör det av dem som vill ha hjälp, enligt Fixar-Malte själv.  

 Jag har inte kunnat påverka könet på deltagarna.  De män jag kontaktade ville inte ställa upp 

på grund av sjukdom, tidsbrist samt att de inte anlitat Fixar-Malte mer än en gång och inte 

kände att de kunde svara på mina frågor då.  Det hade varit intressant att kunna jämföra män 

och kvinnors strategier för att få tag på socialt umgänge. Men även för att se om de har 

samma behov av detta. Nu blir det istället en undersökning om hur kvinnors strategier för att 

undvika ensamheten, då det endast är kvinnor med i undersökningen.  

Dock är det ett gift par med till vilket jag var tveksam till i början. I realiteten kan man dock 

vara ensam om man känner sig ensam, vilket de gjorde ibland. Dessutom var tiden för 

undersökningen knapp och jag hann inte få tag på någon annan som ville ställa upp. Därför 

har jag detta par med i undersökningen. Tidsbegränsningen har även påverkat antalet 

deltagare, som kan tyckas vara lite tunt med bara fem stycken intervjupersoner. 

Jag har inte några respondenter från landsbygden med i undersökningen. Det hade även varit 

intressant att veta om det är någon skillnad på ensamheten i kommunens centralort i 

förhållande till kommunens landsort. Men då det inte fanns någon som bodde på landet med i 

de papper jag fick tillgång till så fick det bli så. Vidare skulle det ha varit intressant med olika 

etniska ursprung. Då hade jag kunnat jämföra skillnader i ensamhetsupplevelser i olika länder.  

Efter att ha lyssnat på deltagarnas upplevelser av Fixar-Malte väcktes mitt intresse av att höra 

även hans upplevelse av besöken. Därför har jag även intervjuat honom för att få höra hans 

berättelser och upplevelser av besöken. 

Bortfallsanalys 

 För att få tag på fem deltagare till studien fick jag kontakta 15 stycken. Det var olika 

anledningar som gjorde att de 10 svarade nej. Tre stycken ville inte på grund av sjukdom, tre 

stycken tyckte inte att de hade något att säga då de inte använt sig av Fixar-Malte mer än en 

gång. Tre stycken hade inte tid och en ville inte. Dessa personer var fyra kvinnor och sex 

män. 
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Validitet  och Reliabilitet 

En hög validitet fås genom att undersöka det som är studiens syfte (Patel & Davidson, 2003: 

98).  I detta fall är det ensamboendes strategier för att bryta sin ensamhet. Reliabilitet handlar 

om hur stor tillförlitligheten är gällande datainsamlingen under arbetets gång, att rätt 

tillvägagångssätt har använts för att nå undersökningens syfte (Patel & Davidson, 2003, s. 98). 

För att få en hög reliabilitet bandades alla intervjuer. Samtidigt som jag antecknade mina 

synintryck som man annars går miste om i en bandupptagning. Synintryck i form av 

ansiktsintryck och gester intervjupersonerna använde när de berättade om sina upplevelser. 

Direkt efter varje intervju transkriberades materialet där även dessa synintryck fördes in i 

intervjuerna. 

 Det är mycket i en intervjusituation som kan påverka deltagarens svar. Men jag utgår från att 

de svar jag har fått är vad personen kände just vid tillfället när jag befann mig hos dem. Alla 

intervjuerna utfördes under några dagar av väldigt vackert vårväder. Deltagarna kunde vara 

ute och träffa grannarna. Detta kan ha påverkat deras svar något, i någon riktning (Davidson, 

2003:103).  

Här följer en kort presentation av respondenterna, för att skydda deras identitet är deras namn 

fingerade i uppsatsen. 

Nora 81 år: 

Änka sedan 20 år tillbaka i tiden. Bor i en hyreslägenhet ganska centralt. Har tre barn varav 

ett bor kvar på orten. Hon har bra kontakt med sina alla sina barn och de kommer till henne 

ibland och hälsar på, annars är det telefonkontakt som gäller. I huset där hon bor har hon två 

gamla kollegor också, så de brukar träffas ibland och dricka lite kaffe. Hon har även en god 

vän i ett annat bostadsområde som hon träffar ganska ofta. Dagarna går åt till de vanliga 

hushållssysslorna som matlagning, disk och läsa tidningen samt posten. Hon har en släkting 

som hjälper henne att städa varannan vecka. Datorn och TV:n är väldigt mycket sällskap och 

tidsfördriv för henne.  

Ingeborg 75 år: 

Änka sedan 17 år tillbaka, har två barn varav ett bor utomlands och det andra i Stockholm. 

Bor i ett område med bostadsrätter som omringar en gård där det finns lekplatser för barn men 

även trädgårdsmöbler för de boende att sitta vid på somrarna. Har arbetat som vårdbiträde och 
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undersköterska på sjukhuset hela sitt yrkesverksamma liv. Är idag med i det sociala nätverket 

för äldre där hon träffar mycket folk. Tycker om att ordna med kaffe till de gamla på olika 

servicehus runtom i staden.  

Kerstin 79 år: 

Änka sedan 50 årsåldern. Har fem barn varav tre har flyttat, men de kommer ofta och hälsar 

på. De två som är kvar ser hon några gånger i veckan när de tittar in som hastigast. Har varit 

hemmafru och tagit hand om barnen och hemmet. Bodde tidigare på en gård med en del djur, 

så det fanns mycket att göra. Idag bor hon i en lägenhet en bit ifrån centrum. Klarar sig helt 

själv när det gäller städning och tvätt, men tycker att det är obehagligt att gå ut ensam. Dock 

finns det en granne i samma portuppgång som brukar göra henne sällskap på promenaderna. 

Tycker mycket om blommor vilket syns både inne och ute på balkongen. 

 

Gun 84 år: 

Änka sedan 21 år tillbaka. Bor ett stenkast från sin dotter och måg, även barnbarnen bor i 

närheten. Flyttade från sin villa för 11år sedan har sedan dess bott i en hyresrätt, med egen 

grästäppa utanför. Har varit hemmafru med några avbrott när hon hjälpte en bekant med 

säsongsjobb som städare.  Tycker om att brodera men försöker även att hålla igång och vara 

aktiv i olika föreningar. Tycker om att sitta ute i solen på somrarna med katten i knät.  

Hedvig 76 år och Sven 81 år: 

De är gifta och väldigt tacksamma att de båda finns kvar idag. De har en dotter, samt barnbarn 

och barnbarnsbarn men ingen av dem bor i närheten. De har ändå bra kontakt och pratar med 

varandra på telefonen ofta. Damen har arbetat som undersköterska och mannen har arbetet i 

affär. De kände sig väldigt ensamma när de gick i pension, men fanns ju där för varandra så 

det gick ändå rätt bra. Väldigt noga med att ta sina dagliga promenader för att hålla igång. Bor 

i en hyresrätt en bit utanför själva stadskärnan, men med närhet till det de tycker att de 

behöver. Så som post, bank och affär men framför allt promenadvägar. Grannarna i huset har 

väldigt trevligt tillsammans med fikastunder på baksidan i trädgårdsmöblerna på somrarna.  
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Resultat /Analys 
 Jag har i min undersökning hittat olika strategier som de äldre, icke institutionaliserade, 

ensamma människor använder sig av när de vill ha socialt sällskap. Jag har pratat med fem 

damer och en herre, alla över 75 år och boende i Katrineholms tätort. Nästan alla har varit 

yrkesverksamma i offentliga sektorn och haft mycket folk omkring sig hela dagarna när de 

arbetade. 

De fyra deltagarna som lever ensamma idag, levde ensamma då de gick i pension. De är alla 

överrens om att den första tiden som pensionär kändes ensam. Men ett aktivt liv i olika 

föreningar gjorde att ensamheten inte kändes så svår. Tre av dem är idag engagerade i 

kommunens sociala nätverk, vilket inte bara ger den ensamma sällskap, utan även den som är 

aktiv och besöker andra äldre får sällskap. Under sommarhalvåret drar de ner lite på sina 

aktiviteter. 

 Man träffar folk på ett annat sätt på somrarna. När man sitter ute i soffgrupperna och dricker kaffe tillsammans 
med grannarna (Ingeborg). 

 

 Alla deltagarna bor i mindre fastigheter i olika delar av Katrineholm, de har cirka 20-30 

minuters promenad till centrum från sina respektive bostäder. Tre av dem bor i olika 

bostadsrättsföreningar och en bor i ett litet hyreshus med flest äldre omkring sig. Gemensamt 

för de olika fastigheterna är trädgårdsmöblerna som hyresgästföreningarna eller hyresvärden 

håller de boende med. Där kan de sitta och prata med grannarna under fina sommardagar.  En 

dam hade tidigare en väninna som hon träffade regelbundet och hittade på olika saker 

tillsammans med. När hennes väninna gick bort förra året kände hon sig väldigt ensam och 

blev deprimerad. 

Min väninna gick bort förra året och då blev jag så ensam. Jag blev sjuk av det och fick gå till doktorn. Han gav 
mig mediciner som jag åt ett tag, men dem har jag slutat med nu. Jag brukar träffa grannen en trappa upp ibland 
och så det är ju lite sällskap. Men jag saknar henne ibland och tänker ofta på henne (Kerstin). 

  

 När hon berättade om sin väninna fick hon tårar i ögonen. Hon känner sig lite bättre till mods 

idag, men det är fortfarande ensamt, säger hon. Samma kvinna hade när hon blev änka en 

hund som var sällskap då. Då kom hon ut en stund varje dag i ur och skur, samtidigt som hon 

träffade andra människor. Hunden finns inte kvar idag och kan därför inte ”trösta” henne i 

hennes sorg och ensamhet efter väninnan. 

 

23 
 



Fysisk aktivitet och frisk luft 

 Alla deltagarna är väldigt noga med att ta en liten promenad varje dag, det kan räcka att gå 

runt kvarteret men bara så man varit ute en stund.  

Sätter man sig ner så stelnar kroppen snart till, sen är det kört. Kom ihåg det när du blir äldre, sa en kvinna till 
mig (Nora). 

 

Deltagarna i studien var medvetna om vad de skulle göra för att inte bli sittandes ensamma 

och stela i sina kroppar. De hade mycket förebyggande åtgärder mot detta i sitt tänkande. 

Något som jag blev lite överraskad av. 

 Det gäller att aldrig tappa bort sitt nätverk, då kommer ensamheten. Man måste försöka komma ut lite varje dag. 
Även om jag inte pratar med någon så ser jag att det finns andra människor runt omkring mig. Det är skönt att 
röra på sig lite också. Skulle jag bara sitta inne skulle jag få så tråkigt (Gun). 

 

Min erfarenhet av äldre är att de lätt tappar gnistan. Om det blir för besvärligt att ta en 

promenad så sätter de sig gärna och väntar på att någon kommer och tar med dem ut i 

rullstolen. Men det kanske där skillnaden finns mellan den institutionella ensamheten och den 

icke institutionella ensamheten.  

Den vanligaste strategin som jag har hittat är de dagliga promenaderna som de är noga med 

att ta. 

Familjen betyder mycket 

 En annan vanlig strategi som används mot ensamheten är ju givetvis familjekontakten. Även 

om barnen bor på andra orter så är det viktigt för dessa deltagare att hålla kontakt med dem. 

En av damerna var jätteglad för hennes dotter och måg hade varit hos henne dagen innan jag 

träffade henne. Hon visste inte att de skulle komma, utan det var en överraskning. 

Det ringde på dörren igår förmiddag, när jag öppnade stod min dotter och måg där. Jag blev så glad, jag trodde ju 
att de arbetade. De hjälpte mig att göra i ordning på balkongen med möblerna och vi var och köpte blommor. Det 
var så trevligt. Så var vi och åt lunch vid Djulö Herrgård också och det var så fint väder och allt var så bra. Du 
ser ju hur fint jag har fått det på balkongen nu (Kerstin). 

Vi satt på balkongen och pratade när jag besökte henne och det var väldigt fint.  

Alla deltagarna hade barn som de pratade om. Men de flesta bodde på andra orter. Deras 

besök var mycket betydelsefulla. Samma dam som hade haft besök dagen innan av sin dotter 

visade mig kort på alla barn och barnbarn, samt berättade om dem allihop. Det hördes på 

henne att hon var väldigt stolt över dem alla. Hon berättade även om sina syskon, som 
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betydde mycket för henne. Det var fint att höra att syskon kan betyda så mycket för varandra 

så högt upp i åldern. När barnen kommer så brukar syskonen betyda mindra för varandra, men 

inte för de här fem syskonen.  

Har med omsorg valt hur de vill bo 

Några deltagare talade om att de hade noga tänkt sig för när de valde lägenhet. De ville ha 

nära till post, bank och affär. Men även nära till promenadvägar. 

Vi bor så bra här, det finns post, bank och affär inom två kvarter. Frissan ligger lite längre bort och fotvården 
finns också i närheten. Även handelsträdgården, om vi vill köpa blommor någon gång. Men ändå bor vi utanför 
centrum.. Men det går ju buss dit om vi absolut vill ner där och trängas. Här har vi ju promenadvägar också, tänk 
att bo nere i centrum. När vi vill ta våra promenader så skulle vi vara tvungna att gå bland alla affärer. Titta i de 
där skyltfönstren är väl inget kul. Det är väl bättre att gå där det är lite hus och trädgårdar vi kan titta på. Skogen 
ligger inte så långt härifrån heller (Hedvig). 

 

Detta par bodde i ett trevligt område med några hyreshus och mycket villor. Det bodde 

mycket äldre människor i samma område. När de tidigare bodde i villa så bodde de i samma 

område, så de kände några av dem som bodde där fortfarande, vilket betydde mycket för dem. 

En dam hade nyligen flyttat in i sin lägenhet. I det förra huset hon bodde fanns det ingen hiss, 

men det gjorde det i detta hus. Hon var nöjd med det.  

Nu kan jag ta mig ut själv. Det kunde jag inte på det förra stället. Jag åker själv och handlar och så åker jag till 
Mariakyrkan. Den ligger inte så långt härifrån. Jag kunde inte det förut, det var mycket irriterande (Nora). 

 

Den damen hade några månader efter sin pension fått en stroke som hon hade arbetat sig 

tillbaka efter. Hon ville absolut inte sitta instängd ensam, därför hade hon flyttat. Nu väntade 

hon på att hennes son skulle komma hem och hjälpa henne att få igång den bärbara datorn, så 

hon kunde spela kort. Det får tiden att gå mycket fortare, sa hon. 

Tar tillvara på tillfällen 

Något som de alla hade gemensamt var den strategi de tog till när de märkta att jag var på väg 

att plocka ihop mina saker. De började alla att intervjua mig då. De frågade om min 

utbildning och om det skulle finnas något arbete för mig när jag slutade. Jag hade redan när vi 

talades vid i telefonen talat om att jag kom från Julita, sen upprepade jag det när vi träffades. 

Några av dem kände någon som bodde i Julita, men de flesta pratade om Julita Gård.  

Du sa att du kom från Julita. Tänk jag minns när vi var där en gång. Vi var till Julita Gård och så åt vi på 
Värdshuset. Finns det kvar ännu? Det är så vackert där vid sjön och alla rosor inne i parken är så fina. Du har väl 
varit där och tittat? Brukar du fira midsommar på Julita Gård? (Gun). 
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Jag fick känslan av att de inte ville att jag skulle gå ifrån dem. Jag frågade även efter intervjun 

om de hade tyckt att det var obehagligt på något sätt. Men de sa alla att det var så trevligt att 

prata en liten stund.  

En informell kontaktväg under etablerade former 
En sak som de alla hade gemensamt var att de hade anlitat Fixar-Malte vid olika tillfällen. 

Fixar-Malte är en servicetjänst för de äldre i kommunen när de behöver ha hjälp med 

praktiska saker. I intervjumaterialet upptäckte jag att det finns fler anledningar bakom hans 

besök. Han är även en social kontakt för dessa äldre människor. Efter att ha läst deras 

berättelser om Fixar-Malte så blev jag nyfiken. Så jag har även intervjuat Fixar-Malte själv 

och fått ta del av hans upplevelser av dessa besök. Här följer det resultat jag fick fram om 

Fixar-Malte och hans besök hos de äldre jag varit i kontakt med. 

Lite extra tröst vid jobbiga säsonger 

 Tre av mina deltagare har använt sig av Fixar-Malte vid olika säsongsbetonade sysslor. Han 

har hjälpt till att bära balkonglådor, trädgårdsmöbler samt lyft ner fönstren på en inglasad 

balkong så damen som bodde där kunde putsa dem. Efter några dagar var det givetvis dags att 

lyfta tillbaka samma fönster på sin rätta plats igen. 

Min balkong är inbyggd och glasen är så tunga så jag får inte ner dem själv. Men de blir ju så skitiga och när 
solen tittar fram så vill jag gärna tvätta fönstren ordentligt. Jag sitter ju inte så mycket på balkongen mitt på 
sommaren, men tidigt på våren är det skönt att sitta där. På sommaren sitter jag ute och pratar med dem andra 
som bor i huset. Det brukar stå trädgårdsmöbler på gräsmattan som vi kan sitta i. Det är alltid någon ute som man 
kan dricka lite kaffe med. Det är så trevligt. Men jag vill ändå tvätta balkongfönstren (Ingeborg).  

 

 På våren när det blir ljusare ute, man blir lite lättare till sinnet och allting vaknar upp, då 

kanske även våra gamla blir lite extra pratsjuka. De vill även ha lite fint omkring sig med rena 

fönster och blommor på balkongen. Då fyller Fixar-Malte dubbel funktion. De får hjälp med 

det praktiska samtidigt som de får någon att prata med en liten stund. En dam hade bett om 

hjälp att bära fram balkonglådorna till balkongen.  

Det är halvtrappor i huset och jag kan inte klara lådorna själv. Men jag vill ju gärna ha lite fint omkring mig. 
Blommor blir man glad av. Då kom Fixar-Malte och hjälpte mig, det gick så bra så (Nora). 

 

Fixar-Malte själv säger att det är ett uppsving på arbetsfronten på våren men även runt jul.  

Julen kan vara en ganska jobbig tid om man är ensam, man saknar människor som inte längre 
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finns omkring en av olika anledningar. Då kan det vara skönt med sällskap och när ändå lådan 

med julsaker ska ner från vinden, så kan ju Fixar-Malte ordna även det. 

 Lugnaste perioden är under sommaren när det är ljust ute och alla är ute på ett annat sätt. Några kanske åker bort 
och släktingar kommer hem och hälsar på några dagar. Då finns inte samma behov av hjälp, säger Fixar-Malte. 

 

Fixar-Malte har mest att göra från oktober- november och fram till maj- juni. Det är under den 

tiden som alla vill tvätta fönstren och byta gardiner. De vill ha snyggt på balkonger och 

uteplatser inför sommaren och det är mycket grejer som ska fram till jul. 

”Vill inte besvära barnen” 

Det har ju varit en norm i Sverige i flera decennier att den yngre generationen hjälper den 

äldre. Precis som att en gårdskarl finns i huset för att hjälpa till om det behövs. Dessa 

hjälpinsatser har ju inga direkta riktlinjer eller gränser för vad de får hjälpa till med. 

Deltagarna i denna studie har uttryckt sin rädsla över att belasta barnen och gårdskarl’n för 

mycket. När jag frågade vem som hjälpte dem innan Fixar-Malte fanns så svarade de: 

Jag har ju mina barn, men de har ju så mycket att göra. De arbetar och när de är lediga så har de egna hus och 
familjer som de vill ta hand om. Jag vill inte tjata för mycket på dem. Sen har jag haft en granne, men han är ju 
lika gammal som jag och inte så pigg. Jag kan ju inte be honom om vad som helst heller. Nu när Fixar-Malte 
finns så vore det ju dumt att inte använda honom. Han är ju så duktig när han kommer, händig och så. Han kan ju 
det mesta (Gun). 

 

Kanske finns det en liten spärr just på grund av åldern på grannen, en spärr som ersätter 

riktlinjer och regler. Även Fixar-Malte har riktlinjer att följa när det gäller hans hjälpinsatser. 

Det går inte att överutnyttja honom utan det finns något som säger stopp. Samtidigt som de 

ökar ut sitt sociala kontaktnät något. Fixar-Malte kan ha något nytt att tala om när han 

kommer. Eller så är han ytterligare någon som de äldre kan uttrycka sin glädje eller frustration 

till. Därför tror jag att uttrycket ”inte vill besvära barnen” kan vara just bara ett uttryck som 

ger dem anledning att kontakta Fixar-Malte.  

Kaffet står klart när Fixar-Malte kommer 

När jag pratade med Fixar-Malte sa han att en del pensionärer har kaffe klart när han kommer. 

Då är det inte så lätt för honom att tacka nej. De som är äldre idag är vana att dricka kaffe en 

gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen och de vill inte dricka det ensamma det 

har jag lärt mig i mitt yrke bland äldre.  
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Ibland så ser jag att kaffebryggaren är laddad och brödet ligger under en duk på brödfatet. Då är det inte så lätt 
att säga nej. Jag har väl fått sagt några gånger att det bara får bli en snabb kopp, men de är nöjda bara jag sätter 
mig några minuter. Jag ser ju på dem hur glada de blir när jag tackar ja till kaffet. Men visst har det hänt att jag 
fått säga nej, det finns dagar när det bara inte finns tid till det och det accepterar de (Fixar-Malte). 

 

Han kan ju lika gärna sitta ner de minuterna som han annars får stå i hallen innan han kommer 

iväg, eftersom pensionären ofta pratar med honom. Fixar-Malte säger att han känner att det är 

väldigt mycket värt för dessa pensionärer. Att se den glädje detta skänker den äldre är värt 

mycket också för Fixar-Malte. Han har gjort en god gärning och gett en äldre ensam människa 

lite social samvaro. 

Hittar på småsaker som ska ordnas för att få en anledning att ringa efter 
Fixar-Malte  

Sysslorna som Fixar-Malte får göra är väldigt spridda. Han byter lampor, sätter upp gardiner, 

bär tunga saker, sätter upp tavlor bland mycket annat. Ibland känner han ändå att det finns 

saker som är lite ”påhittade”.  Det är inte så att han tycker att dessa ärenden är mindre viktiga 

på något sätt, men han märker att det kanske inte är så viktiga saker som de ber om. En av 

damerna som jag intervjuade hade haft honom hos sig och fått hjälp att sätta upp tavlor i 

samband med sin flytt. Samma dam uttryckte även att hon hade känt sig ensam i samband 

med flytten.  

När jag flyttade hit så mådde inte min son så bra för han hade varit med om en olycka, då blev det väldigt 
ensamt. Det var ingen som kunde hjälpa mig heller och jag kände ingen i huset. Men jag hade en väninna som 
talade om att Fixar-Malte kunde hjälpa mig att sätta upp tavlor, så då ringde jag till honom. Jag hade förberett 
allting, så han hade bara att sätta upp spiken och hänga upp tavlorna. Det gick så fint så och han kom nästan på 
en gång när jag ringde till honom. Han sa när han kom att han hade bråttom, men han stannade i nästan tre kvart, 
så det var så trevligt så (Nora).  

 

Damen uttryckte sin frustration över att hon inte fick upp tavlorna direkt, men hon pratade 

lika mycket om hur trevligt det var när Fixar-Malte var hos henne och att han hade varit kvar 

så länge trots att han hade haft bråttom när han kom. Hon var även nöjd med att det inte 

behövde vänta så länge på honom. Kanske ensamheten kändes mindre tung efter detta lilla 

besök. Hon hade fått visa sin nya lägenhet för någon och hennes tavlor satt på plats samtidigt 

som någon brydde sig om bara henne en liten stund.  

De äldre uttrycker sin tacksamhet över Fixar-Malte 

Alla de äldre som jag har träffat i samband med min uppsats uttrycker sin tacksamhet över att 

Fixar-Malte finns. När vi pratade om hur det kändes första gången de kontaktade Fixar-Malte 
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sa en dam att de det var lite oroligt innan han dök upp. Men vetskapen om att det var 

kommunen som hade ordnat med denna service lugnade henne lite. 

Jag skulle aldrig ha vågat kontakta honom om jag läst om honom i tidningen. Nu visste jag ju att det fanns en 
organisation bakom honom. Katrineholm kommun skulle ju aldrig ha anställt honom om det inte gick att lita på 
honom (Hedvig). 

 

Hade det visat sig att Fixar-Malte inte gick att lita på så hade damen haft någonstans att ringa 

och klaga. Det var det som gjorde att hon vågade chansa. Just denna dam ville inte släppa in 

vem som helst i sin lägenhet. Hon såg kommunen som ett skyddsnät i det här fallet. Vilket 

hon var väldigt tacksam över, eftersom hon fick hjälp med det hon inte klarade själv. 

Eftersom det var många av mina intervjupersoner som arbetat inom vården så frågade jag dem 

om de kände sig trampade på tårna när han tog upp fallrisker i hemmet. Personal inom vården 

går ständigt och letar fallrisker i de äldres vardag. Det kan vara olika saker, bland annat lösa 

sladdar, mattkanter eller fel skor på fötterna. Kommer det då in en främmande människa i 

deras eget hem och pratar om dessa fallrisker, så kan det ligga nära till hands att den 

pensionerade vårdpersonalen tar illa upp. 

Det kändes som han brydde sig om mig när han påpekade mattkanterna och frågade om vi hade någon bärbar 
telefon, så vi inte behövde rusa till en väggfast telefon när det ringde (Hedvig). 

 

 Deltagarna i min studie uppfattade Fixar-Maltes frågor på ett positivt sätt. De tolkade det som 

att någon utomstående människa brydde sig om dem. Barn och barnbarn ska ju vara lite orolig 

och tjata om olika risker för de äldre, men när denne man gjorde det så kändes det bra. En 

dam blev glad när han sa till henne att dricka mycket vatten, för det hade ju hon gått och sagt 

till sina patienter på sjukhuset och nu var det något som brydde sig om henne på samma sätt 

som hon hade brytt sig om dem. 

Alla damerna i studien beskrev honom som väldigt trevlig och sympatisk. Några av dem hade 

använt hans hjälp några gånger när jag träffade dem, så de hade lärt känna honom lite grann 

tyckte de. Men även första gången de träffade honom tyckte de om honom och hans sätt att 

vara. 

Han stod inte som någon surmule innanför dörren, utan han pratade på och var så trevlig direkt när han kom 

(Sven). 
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Det var inte någon av dem jag träffade som tyckte att det hade känts obehagligt när Fixar-

Malte dök upp första gången. Katrineholms kommun verkar ha fått tag på en 

förtroendeingivande person som kan handskas med dem äldre i kommunen. 

Fixar-Maltes egna reflektioner 

Fixar-Malte tycker själv om att prata med de äldre. Han har bott i Katrineholm i hela sitt liv 

och arbetat på ett stort företag innan han ”blev” Fixar-Malte med hela kommunen. Detta 

resulterar i att han ofta hittar ett gemensamt intresse med de äldre han åker till. Det kan vara 

en gammal arbetskamrat eller en gemensam bekant de har. Så samtalsämnena är oändliga. 

Diskussionerna handlar absolut inte om sysslan som han är där för att utföra, utan om en 

massa andra olika saker.  

Det är ingen större skillnad på det som männen och kvinnorna vill ha hjälp med. De flesta 

ringer för att de inte vill bära omkring på stegar och stolar längre.  

Det är klart, när en karl vill ha upp nya gardiner så är det enklast möjliga variant. Vanliga kirchstänger att häkta 
upp med en enkel kappa på. Däremot när en kvinna vill ha hjälp så kan det vara väldigt avancerade 
uppsättningar. Det ska fluffas till och rynkas ihop och så. Det är inte alltid så lätt, men hittills har jag klarat av 
det i alla fall, säger han med ett skratt(Fixar-Malte). 

 

Fixar-Malte känner sig väldigt uppskattad när han dyker upp hos pensionärerna. Han får höra 

uppskattningen i ord men även på annat sätt.  

Ibland när jag är hos dem så kan de stryka mig över armen och det tar jag som ett tecken på att de uppskattar det 
jag gör. Jag kan även se hur de liksom lyser upp när jag kommer till dem, det tar jag som ett tecken på 
uppskattning(Fixar-Malte). 

 

Diskussion och sammanfattning av resultat 
 

Synintryck och beteenden jag reflekterat över vid intervjuerna 

Alla deltagarna har varit positiva när jag har ringt på dörren. En dam frågade mig om hon 

skulle våga släppa in mig och om jag hade legitimation med mig samtidigt som hon drog in 

mig i vardagsrummet. En annan dam hade av misstag sovit med olåst ytterdörr på natten, 

berättade hon innan jag hade kommit in i hallen. Samma dam ville visa mig alla sina fina 

broderade tavlor när intervjun var över. 
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 Även om dessa deltagare har ett ganska aktivt liv, så har de ett enormt behov av sällskap. Får 

de chansen att berätta något för någon människa så tar de den, oavsett om det är någon de 

känner sedan tidigare eller inte. En av damerna berättade om både sin och sin sons 

sjukhusvistelse för mig, väldigt utförligt om behandlingar och bemötande och allt vad det 

innebär att ligga på sjukhus. De verkade orädda allihop för att släppa in mig i sina hem. 

 Min erfarenhet av äldre som har hemtjänst är att de gärna inte vill ha hem en främmande 

människa till sig när hemtjänsten kommer. Det ska helst vara samma person varje gång för att 

de ska känna sig trygga. När det är någon ny i personalgruppen så måste den personen har 

inskolning för att träffa alla pensionärer, innan han/hon åker till dem själv första gången. Men 

de här pensionärerna verkade ha en helt annan uppfattning. En dam talade om att hennes 

dotter bor i Stockholm. När hon är där och hälsar på så kommer hon ofta till Katrineholm med 

tåget vid 23,30-tiden. Då går hon ensam från stationen och hem till sig, en promenad på cirka 

15-20 minuter.  

När jag kommer med tågen från Stockholm på kvällarna, det brukar vara inne på stationen vid halv tolv tiden 
ungefär, då går jag hem själv därifrån. Det finns de som är rädda för att gå ut ensamma, men det är inte jag. Jag 
kan inte sitta inne jämt bara för att det är mörkt. Jag skulle bli tokig om jag gick omkring och var rädd för 
jämnan (Ingeborg). 

 

Hon var helt orädd av sig lät det som när hon pratade om det. Hon kunde även ta en promenad 

på kvällen om det var en fin sommarkväll. Området hon bodde i var ganska stort, med många 

hus där det både fanns barnfamiljer och pensionärer. En av de andra damerna sa att hon inte 

gick ut för sent för att det var ganska mycket bus där hon bodde. Men den damen bodde 

mycket närmre centrum. 

I mitt arbete har jag kommit fram till att den icke institutionella ensamheten finns bland våra 

äldre och att våra äldre är uppfinningsrika och hittar egna vägar för att inte bli isolerade. 

Familjen är naturligtvis viktig för de flesta, men även ett kontaktnät som på något sätt är deras 

eget. Det kan vara en förening eller någon kyrka. 

 Kommunens sociala nätverk för ensamma äldre är inte bara en tillgång för den som inte kan 

ta sig ut. Även den pigga pensionären som hälsar på får en liten pratstund. Att gå från ett 

aktivt yrkesliv och över till pension kändes ensamt i början för alla mina deltagare. Men de är 

väl medvetna om att de inte får bli sittande ensamma inne i sina hem. Sommarhalvåret känns 

lättare när det är ljust ute och möjligheten att sitta ute i trädgården gör att ensamheten inte 
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känns så påtaglig. De vanligaste strategierna som mina deltagare använde sig av var släkten, 

grannar och olika föreningar. 

Något som jag inte trodde att jag skulle stöta på under intervjuerna var den omvända 

intervjun. Då de började intervjua mig när de märkte att jag var på väg att lämna dem. De 

berättade väldigt öppet om sina barn och barnbarn bland annat. Jag fick känslan av att det var 

för att hålla mig kvar en liten stund till.  

Deltagarna berättade även att de var lite rädda för att utnyttja sina barn och även grannar som 

har hjälpt dem. Grannarna var ju i samma ålder som de själva och kunde ju inte orka så 

mycket mer de. Barnen hade egna familjer och hem som de ville ta hand om när de var lediga 

från sina arbeten. Därför var deltagarna i min studie rädda för att överbelasta de som ställer 

upp när de ber om det. Fixar-Malte var ett väldigt bra alternativ av den anledningen, när de 

ville få något gjort. Men han fyllde även en annan funktion hos de äldre, kom jag fram till. 

Han hjälpte dem ifrån ensamheten för en stund. Den nyinflyttade damen kände sig ensam i sin 

nya lägenhet då hennes son var sjuk, då ringde hon Fixar-Malte som fick komma och hjälpa 

henne få upp några tavlor. Fixar-Malte känner av ett uppsving av arbetet under vissa perioder 

av året. Till jul rör det sig om gardinbyten, till våren är det mer blomlådor och 

trädgårdsmöbler som arbetet gäller. Sen under sommaren så blir det lite lugnare. Då har 

släktingarna semester och kommer hem till sina äldre och hälsar på. Det är även ljusare ute, 

de äldre kan sitta på balkongen längre på kvällarna och ute i trädgården träffar de grannarna 

och pratar bort en stund. 

När Fixar-Malte kommer så händer det ibland att pensionären redan har kaffet diskret dukat, 

för att han ska stanna en liten extra stund. Då är det svårt för honom att säga ifrån, även om 

det bara blir en snabbfika så betyder det mycket för den han är hos. De uttrycker även sin 

tacksamhet över att Fixar-Malte finns för dem. Fixar-Malte själv ser på några av dem att de 

lyser upp lite när han kommer. Andra ger honom en klapp på axeln eller armen när han är där. 

Men utöver dessa handlingar så talar de om för honom att de uppskattar det han gör, att han är 

duktig samt att det är bra att han finns. 

Teoretisk reflektion  
Jag kan se att Johan Asplunds teori om social responsivitet har betydelse för tolkningen av de 

intervjuer jag genomfört i min uppsats om äldre, icke institutionella ensamma människor och 

deras sätt att hantera sin ensamhet. Det är en socialpsykologisk teori som baseras på de 
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mänskliga möten som finns i vår naturliga vardag. Den handlar om människans sällskaplighet 

och behovet av social respons i tillvaron. Asplund menar att socialiteten och responsiviteten 

är beroende av varandra, de är sammansmälta. Det är detta uttryck som lägger grunden till 

uttrycket om att människan är ett sällskapligt djur.  

 Det lilla barnet får all uppmärksamhet av sin omgivning, dels för att klara sig när det gäller 

mat och omvårdnad, men även för att utvecklas och lära sig olika saker. Responsiviteten är 

vild och barnslig. Men ju äldre det lilla barnet blir desto mer inskränkt blir denna respons från 

samhällets sida. Det finns lagar och regler såväl som vett, etikett och normer som människan 

ska anpassa sig till. Även om vi anpassar oss efter samhällets normer och lagar så har vi dock 

hela tiden ett behov av bekräftelse. Det är i den sociala resopnsiviteten som vi utvecklar vår 

individualitet.  När en människas sociala responsivitet är kraftigt inskränkt övergår denna 

varelse till att betraktas som vuxen. När restriktionerna är givna en individ talar man om 

individens roll. Har en individ istället tagit restriktionerna och lagt de på sig, så talar man om 

en karaktär (Asplund). 

 Ett exempel kan vara i en arbetsgrupp, en person som uppfattas som ledaren i gruppen kan 

göra det på grund av att denne själv har tagit på sig ansvaret, då tillskriver personen sig själv 

en ledarkaraktär. Men samma person kan ha fått rollen som ledare av sina arbetskamrater, då 

är det en given roll. Gränsen kan vara väldigt flytande och ingenting är absolut tvångsmässigt 

eller frivilligt, men i ena änden av linjen finns rollen och i den andra finns karaktären 

(Asplund 1987:32).  I möten med andra individer så hittar varje enskild individ sin person och 

plats i tillvaron. Det kan vara olika identiteter i olika situationer och i olika grupper av 

människor. Utan dessa möten med andra så tappar individen sin identitet.   

Asplund skriver att det sociala beteendet är det som en socialpsykolog studerar. Det sociala 

beteendet är en sammanslagning, eller ett gemensamt uttryck för det politiska, rättsliga, 

ekonomiska och det religiösa beteendet. Detta sociala beteende kan uttryckas i ett abstrakt 

beteende och ett rent konkret beteende. Det abstrakta beteendet är när individen ses som en 

abstrakt samhällsvarelse, att denne endast uppfattas i tankarna som ett begrepp. Människan 

som individ vill dock bli sedd av andra konkreta människor och därmed känna att de finns och 

är behövda. Då känner individen sig som en konkret samhällsvarelse, han/hon är någon och 

fyller en funktion. Om någon tappar den känslan och övergår till den abstrakta socialiteten så 

försvinner känslan av att fylla någon slags funktion i tillvaron. Individen övergår till att bara 

vara, utan att känna någon innebörd i tillvaron (Asplund).  
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Det ”rena” och konkreta sociala beteendet som Asplund skriver om, är det beteende som blir 

kvar när man har plockat bort det politiska, rättsliga, ekonomiska och religiösa beteendet. 

Detta beteende är svårt att läsa av, eller förstå då ett socialt beteende kräver ett samspel 

mellan minst två personer för att kunna tolkas.  

Asplund liknar social responsiviteten med en reflex. Som frågor och svar, ställer någon en 

fråga så svarar någon annan. Eller så kan man ställa en fråga för att få ett svar och kanske en 

fråga tillbaka att svara på. Kärnan i den sociala responsiviteten är att det inte finns något rätt 

eller fel. Detta mönster och reaktioner på olika händelser har inget facit. På samma händelse 

kan olika individer reagera helt olika och ingen reaktion är fel. Alla individer uppfattar 

händelsen på sitt eget sätt, beroende på värderingar, tankesätt och uppfattningar bland annat.  

Vidare skriver Asplund om de elementära formerna i livet. Han liknar dessa elementära 

former med en drakflygares lust som visar sig genom den sociala responsiviteten. När draken 

flyger i luften är det drakflygaren som ”talar” till den genom att dra i snöret och draken svarar 

genom att ändra kurs varefter drakflygaren ”ger instruktioner” från marken genom snöret. 

Drakflygarens lust visar sig i drakens dans långt bort. Det är drakflygarens icke- jag som gör 

att draken kan framstå som ett levande väsen (Asplund).  

Vårt samhälle är vävt av socialitet och responsivitet, skriver Asplund. Men det är ingenting 

som syns eller som någon går och tänker på till vardags. Människorna i samhället befinner sig 

ständigt i olika slags möten med andra människor och hela tiden finns det reaktioner med i 

dessa möten. Det kan vara i butiken när de är och handlar, på arbetsplatsen, i bussen eller 

hemma med familjen. Hela tiden finns det någon slags respons omkring oss på det vi säger 

eller gör (Asplund:41). Denna respons kan bestå av glädje för någon vi säger eller gör, ilska, 

avundsjuka bland mycket annat.  

Så länge en individ arbetar så bekräftas denne hela tiden. Han/hon fyller en funktion i 

tillvaron och till detta är kopplat möjligheter till social responsivitet. Även som förälder får 

individen social responsivitet hela tiden. När det är dags att gå i pension så är det lätt att tappa 

denna sociala responsivitet, om individen inte själv är aktiv i någon förening eller på annat 

sätt ser till att träffa andra människor.   

Jag vill med min undersökning skapa förståelse för äldre ensamma människors handlande, när 

det handlar om social responsivitet. Dessa äldre människor som bor kvar i eget boende och 

strategierna de använder för att få kontakt med andra människor.   
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Diskussion 
Syftet med min uppsats var att belysa de strategier som äldre använder sig av för att råda bot 

på sin ensamhet. De strategier jag har träffat på i min studie är familjebanden och det sociala 

kontaktnätet. Även föreningar och kyrkan spelar en stor roll i mina deltagares liv. Deltagarna i 

min studie är aktiva människor, de går på dagliga promenader, sitter ute under när vädret 

tillåter och pratar med grannarna. De har alla erfarenhet av Fixar-Malte som hjälper dem med 

praktiska saker i hemmet. Dock kan jag få fram fler anledningar än det praktiska till att de 

kontaktar Fixar-Malte. Han fyller ett socialt behov hos mina deltagare. Diskret så dukar de 

fram kaffe under en handduk innan han kommer. Det gör det lite svårare för Fixar-Malte att 

tacka nej till kaffet. På våren och till jul märker Fixar-Malte att det är en arbetstopp. Gardiner 

ska bytas och säsongsinventarier, såsom julprydnader och balkonglådor, ska flyttas. Samtidigt 

kan det vara jobbigt att vara ensam dessa perioder också. Fixar-Malte får ensamheten att 

kännas mindre tung för en stund. 

 Ända sedan 1500-talet har det byggts bostäder för äldre där någon form av kollektivt boende 

varit aktuellt. Men vinden har vänt och i dag ska de äldre så långt det är möjligt bo kvar 

hemma i sina egna hem. Detta medför att vi har många icke institutionaliserade äldre i vårt 

samhälle idag. 

En människa som sitter hemma stora delar av dagen utan sällskap eller någon att prata med 

kan bli deprimerad. Tidigare forskning lyfter fram medicinering vid ensamhet och depression 

(Westendorp, 2004). Det är mediciner som ska hjälpa individen ur depressionen.  Dessa 

antidepressiva mediciner för med sig en hel del biverkningar för den som äter dem. Dessa 

biverkningar gör det inte lättare att ta sig ut bland andra människor. Det är ett alternativ, men 

på något sätt måste man se till så att huvudproblemet försvinner, nämligen ensamheten. En av 

kvinnorna i min studie fick äta antidepressiv medicin när hennes väninna gick bort, för att 

orka med tillvaron. Men sorgen måste få ha sin gång och den kvinnan har idag hittat andra 

alternativ till sällskap. Asplund menar även att så länge människan är kapabel att känna något 

så är det ett tecken på att den sociala responsiviteten finns kvar (Asplund). Grannarna i 

samma trappuppgång fyller ett litet tomrum efter väninnan. När de träffas känner kvinnan att 

hon får igen något i tillvaron. Det är någon som frågar efter henne, utöver barn och barnbarn. 

Hon känner att hon är en konkret person i någon annans liv (Asplund).  

I den italienska studien The social relations of the elderly, lyfter författaren fram vikten av ett 

socialt nätverk när det händer något oförutsett i den äldres liv. Vid oförutsedda händelser är 
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det extra viktigt att man känner av den sociala responsiviteten (Asplund). Att det finns 

människor runt omkring i omgivningen som kan lyssna och stötta. Då får den äldre känslan av 

att någon bryr sig om just hans/hennes tillfälliga kaos. Det finns någon som frågar hur det står 

till.  

En flytt kan vara nog så jobbig för en äldre människa, även om den är planerad sedan en 

längre tid tillbaka. En av deltagarna i min studie kände sig ensam i samband med sin flytt, 

dels på grund av att hon inte kände någon i huset men även på grund av sonens sjukdom. Han 

kunde inte komma till henne och hjälpa henne. Denna sjukdom kan ha förstärkt känslan av 

ensamhet hos damen. Hon kunde dessutom inte göra något för att hjälpa sin son, vilket kan 

kännas tungt för en gammal sjuksköterska. Denna sjukdom inkräktade på hennes och sonens 

relation och för en period så försvann den sociala kontakten som sonen brukar stå för. Nu 

löste hon den situationen genom att kontakta Fixar-Malte som kom till henne en stund för att 

hjälpa till. I den situationen kan man likna Fixar-Malte med draken i Asplunds teori. Den 

ensamma damen gav Fixar-Malte instruktioner som han sedan utförde. För en stund ”levde” 

den gamla damen genom Fixar-Maltes rörelser och fick upp sina tavlor precis där hon ville ha 

dem. 

  Inför forskardagarna 2001 skrev Carin Lennartsson om Betydelsen av sociala relationer för 

äldre människors hälsa, där hon lyfte fram vikten av familjerelationer för de äldre. Den yngre 

generationen är inte rädd för att flytta på sig och då blir den äldre generationen ensam kvar på 

orten. De formella alternativen till hjälp som samhället har att erbjuda räcker inte till och de 

informella alternativen till sällskap för att bryta en isolering fungerar inte alltid. Även om den 

yngre generationen har gett sig av från trakten så kan ett telefonsamtal betyda mycket. 

Resultatet i min studie talar för samma sak. Deltagarna i studien blev väldigt glada när barnen 

kom hem och hälsade på.  

Den gamla damen som inte visste om att hennes dotter skulle komma satte högt värde på 

besöket. Man kan kanske tolka detta som att hon fick känslan av att vara en konkret person i 

samhället, så som Asplund beskriver det.  Kvinnan hade fortfarande känslan av att hon var 

mamma till sina barn, hon fyllde en funktion för dem och kunde dessutom vara socialt 

respensiv. De ville komma hem till henne och hälsa på henne just för att hon var deras 

mamma, inte för att hon bad om det.  

Att de äldre använder sig av Fixar-Malte bekräftar dels den danska studien, Fall risk in an 

active elderly population- can it be asessed? (Uffe Laessoe, 2007, 6:2), genom att de äldre är 
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medvetna om risker som finns när de ska klättra på stegar för att få upp gardinerna eller bära 

saker i trappor. Denna fallrisk undviker de när de kontaktar Fixar-Malte. Men det bekräftar 

även Asplunds teori om att människan som individ vill känna sig betydelsefull och bli en del 

av samhället genom social interaktion med andra konkreta medmänniskor (Asplund). När 

ensamheten känns tung så hittar äldre människor alternativa vägar för att få social samvaro. 

På så sätt fyller Fixar-Malte en viktig social roll för de äldre han besöker. Han både ser och 

känner deras tacksamhet och uppskattning i form av diskret färdigdukade kaffebord och en 

och annan klapp på armen. Han ser även att de lyser upp när han knackar på hos dem. Även 

jag upplevde denna glädje när jag kom för att göra mina intervjuer, som ju också är en form 

av socialt samspel. Det var en dam som mer eller mindre drog in mig i sitt hem. När jag skulle 

gå började de intervjua mig i stället. Då blev jag kvar en stund till hos dem. 

Det finns flera olika strategier för att få sällskap. Inte bara de traditionella strategierna som 

familjen, kyrkan och dagliga promenader. Utan även lite ovanligare som att använda sig av 

Fixar-Malte. Då Fixar-Malte är en social person så lyckas de äldre behålla honom hos sig en 

stund med hjälp av kaffe eller en trevlig pratstund. Med hjälp av Asplunds teori om den 

sociala responsiviteten kan mitt resultat förklara varför. Dessa möten får de äldre att känna sig 

som en konkret medlem i samhället. De är någon som betyder något och det finns människor i 

deras närhet som uppskattar dem. De har förmågan att känna glädje när de får besök men även 

att visa denna glädje och tacksamhet. När Fixar-Malte dessutom stannar en stund, trots att han 

påtalat en tidspress, får den äldre att känna sig speciell. Tack vare den sociala responsivitet 

som Asplund skriver om. 

Deltagarna i denna studie är ute på promenader varje dag, dels för att inte stelna till vilket kan 

leda till att de skulle kunna bli sittande ensamma och isolerade. Men dessa promenader 

medför även ett aktivare socialt liv för dem. Även deras aktiviteter i olika föreningar gör att 

ensamheten får stanna utanför deras liv. Detta gör att inte behöva känna sig så ensamma, 

samtidigt som de får bekräftelse från andra människor runt omkring dem. Skulle de inte dyka 

upp på en föreningsträff så skulle någon sakna dem. Denna saknad skulle göra dem till en 

konkret samhällsvarelse, en person som betyder något och som andra människor lägger märke 

till.  

Deltagarna nämner även att de inte vill besvära barnen eller gårdskarlen i för mycket. Den 

generationen som är äldre idag är uppfostrade med att de yngre hjälper de äldre. Därför blev 

jag lite förvånad när jag fick höra att de inte vill besvära barnen. Men Asplund teori om att det 
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är den sociala interaktionen som skapar vår identitet kan vara en förklaring till detta. En 

mamma som alltid har ordnat allt inför julen eller sett till så det finns blommor i trädgården 

eller på balkongen under våren och sommaren har plötsligt inte någon som ser hur fint hon 

gör när hon lever ensam. Hon får ingen respons för det hon uträttar om hon inte ringer efter 

någon som kommer till henne. Min tolkning av detta blev därför att det är en alternativ 

strategi för att få lite respons, någon som ser att hon har fina blommor på balkongen och kan 

ge henne en kommentar för detta. När Fixar-Malte dessutom inte har väntetider, så kan de få 

denna respons nästan direkt. Om inte samma dag så dagen därpå och vet de att det kommer 

någon inom ett dygn kanske det inte känns så jobbigt längre, när de har något att se fram 

emot.  

Då det är ett erkänt problem i samhället om de äldres ensamhet (Regeringskansliet, 2007) och 

arbetet mot det redan har startat på många håll i Sverige med bland annat uppsökande 

verksamheter och olika sociala nätverk, så kommer det förhoppningsvis att finnas en lösning i 

framtiden. Men vi får inte glömma att det säkert finns individer som väljer ensamheten också. 

De måste få vara ifred, men när den dagen kommer och de behöver hjälp av något slag så 

måste det finnas hjälp för dem att få. Det får inte var svårt att få hjälp, varken för gammal 

eller ung. En människa som av någon anledning känner sig ensam och ber om hjälp orkar inte 

stå på sig och ringa runt till flera olika ställen innan hjälpen kommer. Men idag när det ska 

beslutas om allt och blanketter ska fyllas i så kan det upplevas som krångligt bland de äldre. 

De orkar inte med det. De måste likt drakflygaren ha någon att leva med och genom en stund. 

Vidare undersökningar 

Katrineholms kommun har inte bara ordnat en liten hustomte till sina äldre invånare. Han 

fyller även ett socialt behov vilket jag kan tycka är precis lika viktigt efter att ha pratat med 

deltagarna i denna studie. Men ändå kvarstår frågan om hur samhället når ensamma 

människor. Med uppsökande verksamheter och fixarservice som är frivillig att utnyttja så tror 

jag att man har kommit en bra bit på väg. I Katrineholms kommun har Fixar-Malte nästan 

bara uppdrag i stadsdelarna runt centrala Katrineholm. Ute på landsbygden har han inte varit 

så mycket, säger han. Vad beror det på? Ser vardagen och därmed livet annorlunda ut för de 

som bor på landet? Hjälper den yngre generationen till på ett annat sätt där eller finns det inga 

ensamma människor där? Är det någon skillnad på landsbygden jämfört med inne i centrala 

Katrineholm? Finns det skillnad när det gäller etnicitet? Tar man hand om sina äldre på ett 

annat sätt i andra länder jämfört med hur vi gör i Sverige?  
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Bilaga 1. 

Intervjuguide 
 

Berätta lite om dig själv.                                                                                                                            
När är du född?                                                                                                                                           
Har du några barn och i så fall hur många?                                                                                               
Hur länge har du levt ensam?  

 

Vad har du arbetat med?                                                                                                                          
Kan du berätta om hur det kändes när du gick i pension?                                                                   
Levde du ensam när du fick pension?  

 

Hur upplever du din livssituation idag?                                                                                            
Är du med i några föreningar? 

 

Du har haft besök av Fixar-Malte någon eller några gånger?                                                                              
Hur upplevde du det?                                                                                                                               
När han kom hit, upplevde du att han hade bråttom iväg?                                                                               
Fick du vänta länge efter att du ringt till han kom till dig?                                                                   
Kan du tänka dig att anlita Fixar-Malte fler gånger? 

 

Hur kändes det när jag ringde och ville komma hit?  
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