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 Barriär mot smärta 

Äldre om mänskliga relationers inverkan på det subjektiva 
välbefinnandet 

 
Johanna Dackander 

 

Forskning indikerar att det bland äldre existerar en starkare koppling mellan 

socialt nätverk och subjektivt välbefinnande än bland yngre grupper. Syftet 

med föreliggande studie var att utifrån äldres egna upplevelser kartlägga på 

vilket sätt mänskliga relationer anses skapa subjektivt välbefinnande. Sju 

deltagare i åldrarna 75-88, varav en man, intervjuades. Studien 

uppmärksammade ett dubbelriktat samband mellan hälsa och relationer. 

Hälsa, som både faktisk och upplevd kapacitet, är inte endast en 

grundförutsättning för vidmakthållna relationer utan bör även betraktas som 

ett resultat därav. Vidare framkom ömsesidighet som en viktig komponent, 

vilket åsyftade både deltagarnas bidrag till andras välbefinnande och 

känslan av vad andra gör för att öka deras välbefinnande. Indikationer 

pekade likaså på att familjen utgör toppen av relationshierarkin och att 

deltagarnas relationer hade påverkats positivt av åldrandet. Studien 

framhåller vikten av att betrakta äldres hälsa/välbefinnande inte endast 

utifrån fysiska och psykiska faktorer, utan även utifrån sociala aspekter.  

 

Keywords: subjective well-being, elderly, social relationships, health 

 

 

INLEDNING 
 

World Health Organization (2005) definierar hälsa som “…a state of complete physical, 

mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” och 

understryker därmed välbefinnandets betydelse för den enskilda individen. Konceptet 

”hälsosamt åldrande” eller ”åldrande med hälsa” har emellertid ännu inte fått tillräcklig 

uppmärksamhet i politiken (Enge Swartz, 2007). Både ”hälsa” och ”äldre” tycks associeras 

med utgifter i stället för att ses som en investering i mänskligt kapital, vilken kan bidra till 

samhällets välstånd och individens välbefinnande (Enge Swartz, 2007). Att förbise äldre som 

en investering i mänskligt kapital skulle kunna relateras till ordboksdefinitionen av att åldras, 

det vill säga att påverkas negativt av sin stigande ålder, där nämnda kopplingar görs till 

minskad alternativt försämrad hälsa, styrka och skönhet (Allén et al., 1986). Studier på 

området betonar dock att de flesta äldre visar på en positiv bild när det gäller åldrandet, även 

om indikationer också tyder på att äldre upplever negativa attityder i förhållande till 

åldersrelaterade förändringar, såsom försämrad hälsa, närstående människors död, depression 

och glömska (Enge Swartz, 2007). Denna positiva bild får stöd av Helliwell och Putnams 

(2004) resultat, där åldrandet, vid exkluderandet av hälsa som faktor, kan antas leda till ökat 

subjektivt välbefinnande:  

 

If health is left out of the equation, the U-shaped pattern twists, and the low point 

appears later in life...but the basic point is simple: older people are (on average) less 

healthy and that substantially reduces their subjective well-being, but among equally 

healthy respondents, older people are more satisfied with their lives. (s. 1440) 
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Inom hälsorelaterad åldrandeforskning tycks strålkastarna riktas alltmer mot vad som främjar 

hälsa snarare än vad som motverkar ohälsa. Vikten av att belysa avgörande faktorer och 

strategier för hälsosamt åldrande, det vill säga att identifiera förutsättningar som upprätthåller 

och/eller ökar livskvaliteten bland äldre (Wiesmann & Hannich, 2008) och hur olika 

komponenter i en individs liv i slutändan påverkar livstillfredställelse, är av växande intresse 

(Windle & Woods, 2004). Forskare kopplar samman detta intresse med det faktum att det 

inom den industrialiserade världen skett en dramatisk ökning när det gäller den åldrande 

populationen och den genomsnittliga medellivslängden (Berg, Hassing, McClearn & 

Johansson, 2006; Nilsson, Nilsson, Räftegård Färggren, & Åkeson, 2009).  

Innan ytterligare fördjupning av forskningsresultaten kan äga rum, bör det dock ske en 

granskning av begreppet ”subjektivt välbefinnande” samt dess relation till begrepp såsom 

”livskvalitet” och ”livstillfredställelse”.  

 

 

Subjektivt välbefinnande och det besläktade begreppet livskvalitet 
 

Subjektivt välbefinnande är ett svårbemästrat koncept, vilket kan utläsas ur studiers delvis 

skiftande definitioner. Den allmänt rådande definitionen behandlar dock subjektivt 

välbefinnande som ett tredimensionellt begrepp, vilket innefattar både kognitiva och affektiva 

komponenter i form av hög grad av livstillfredställelse, hög nivå av positiva känslor samt låg 

nivå av negativa känslor (Diener, 1984; Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999). Diener (2006) 

menar att subjektivt välbefinnande bör förstås som ”... an umbrella term for the different 

valuations people make regarding their lives, the events happening to them, their bodies and 

minds, and the circumstances in which they live” (s. 153).  

Hur nära besläktat är då subjektivt välbefinnande med det mer vardagligt använda 

begreppet ”livskvalitet”? Forskning understryker livskvalitet som mer ”objektivt” i jämförelse 

med subjektivt välbefinnande, då begreppet beskriver omständigheter i en persons liv snarare 

än hans eller hennes reaktion (subjektiva upplevelse) kopplat till dessa omständigheter 

(Diener, 2006). Vissa forskare definierar dock livskvalitet mer allmänt, för att innefatta både 

”the quality of life circumstances” och individens perceptioner, tankar, känslor samt 

reaktioner kopplat till dessa händelser (Diener, 2006), vilket innebär att subjektivt 

välbefinnande och livskvalitet definitionsmässigt ligger nära varandra. I föreliggande studie 

kommer ovanstående begrepp att användas synonymt vid insamlingen av data. Detta för att 

underlätta deltagarnas förståelse av det relativt svårdefinierade begreppet ”subjektivt 

välbefinnande” i vardagliga sammanhang.  

 

Indikatorer på subjektivt välbefinnande hos äldre 
 

Studier på området understryker hälsa som en av de mest avgörande komponenterna för äldres 

subjektiva välbefinnande (se t.ex. Wilhelmson, Andersson, Waern, & Allebeck, 2005). 

Forskning indikerar att ju högre fysisk kapacitet den äldre har, desto bättre mental och 

självrapporterad hälsa samt högre grad av livstillfredställelse har individen (Landau & Litwin, 

2001). Werngren-Elgström, Carlsson och Iwarsson (2008) drog dock utifrån sina resultat 

slutsatsen att förändringar i subjektivt välbefinnande relaterat till förändringar ifråga om 

funktionella aspekter främst tycks ske tidigare i åldrandeprocessen, medan allt eftersom tiden 

går försvagas dessa relationer. Vad kan då detta bero på? Efklides, Kalaitzidou och Chankin 

(2003) fann att psykologiska faktorer, såsom upplevda effekter av hälsoproblem och 

anpassning till åldrandet, tenderar att påverka korrelationen mellan hälsorelaterade faktorer 
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och subjektiv livskvalitet. Subjektiv hälsouppfattning kan därmed antas bidra med mer 

information om livstillfredställelse i kontrast till fysiologiskt baserade hälsomätningar (Berg 

et al., 2006).  

En annan betydande faktor för subjektivt välbefinnande hos äldre behandlar området 

personlighet och individuella resurser. Studier gör gällande att personlighetsfaktorer kan vara 

viktigare än sociala resurser (Landau & Litwin, 2001). Forskning visar på att optimism bör 

ses som en nyckelfaktor ifråga om bidrag till subjektivt välbefinnande, då optimism bland 

annat främjar självkänsla och relationsharmoni (Wai-Chung Leung, Moneta, & McBride-

Chang, 2005). Andra studier betonar äldres psykologiska/mentala livssyn 

(”psychological/mental outlook”) som en viktig faktor (Bowling et al., 2003; Gabriel & 

Bowling, 2004). Bowling et al. (2003) fann i sin studie att äldre bland annat relaterar 

livskvalitet till vikten av att ha ett positivt/optimistiskt sinnelag, känslan av att ha en roll i 

livet samt upplevelsen av att ha goda minnen från det förflutna, vad gäller jobb, familj och 

bedrifter. Gabriel och Bowlings (2004) resultat pekade även på betydelsen av att som äldre 

finna tillgängliga strategier för att kunna möta de negativa förändringar åldrandet för med sig. 

Forskning visar även att högre socioekonomisk status och inkomst är relaterad till äldres 

rapportering av högre grad av livstillfredställelse (Pinquart & Sörensen, 2000). 

Åldrandeforskning indikerar dock på en diskrepans när det gäller ekonomins betydelse för det 

subjektiva välbefinnandet. Wilhelmson et al. (2005) fann i sin undersökning att deltagarna 

nämnde ekonomin, och oro kopplad till ekonomin, som bland det minst viktiga för 

livskvaliteten. Gabriel och Bowlings (2004) studie understryker dock vikten av ekonomiska 

omständigheter, vilka de bland annat menar kan kopplas samman med säkerhet, medel för att 

kunna njuta av livet samt slippa oron för att inte kunna betala räkningar.  

Forskningsresultat framhäver även andra, mindre undersökta, indikatorer på subjektivt 

välbefinnande hos äldre: harmonisk passion i koppling till aktivitetsutövande (Rousseau & 

Vallerand, 2008), att få möjlighet till att leva kvar i sitt hem (Rioux, 2005), oberoende samt 

sociala aktiviteter (Gabriel & Bowling, 2004).  

 

 

Den sociala kontextens inverkan på äldres subjektiva välbefinnande 
 

Studier visar att den sociala kontexten har oerhörd inverkan på äldres subjektiva 

välbefinnande (se t.ex. Bowling et al., 2003; Wilhelmson et al., 2005). Wilhelmson et al. 

(2005) drog utifrån sina forskningsresultat slutsatsen att sociala relationer, funktionsförmåga 

och aktiviteter påverkar livskvalitet hos äldre i samma utsträckning som hälsostatus. Studier 

pekar vidare på att åldern inte bör uteslutas som en viktig variabel; bland äldre människor 

existerar det en starkare koppling mellan socialt nätverk och subjektivt välbefinnande än 

bland yngre grupper (Pinquart & Sörensen, 2000). Andra studier har betonat civilstånd som en 

viktig faktor för positiva affekter bland den åldrande populationen, där bland annat äldre, gifta 

individer visar på högre emotionell kontroll och bättre anpassning till åldrandet i jämförelse 

med de äldre som lever i ensamboende (se t.ex. Efklides, et al., 2003).  

Nedan redovisas de sociala faktorer som studier på området betonar som viktiga 

beträffande korrelationen subjektivt välbefinnande och social kontext: socialt nätverk, social 

kvalitet och kvantitet, socialt stöd samt social förlust och ensamhet. Främst har olika forskare 

inriktat sig på olika begrepp och därmed är det inte helt transparent hur olika begrepp är 

kopplade till varandra. Då flertalet studier (se t.ex. Gabriel & Bowling, 2004) indirekt 

relaterar dessa begrepp till varandra, ofta i koppling till beskrivning av socialt nätverk, kan 

man dock anta att det existerar samband. Studier, såsom ovan angivna, låter antyda att social 

kvalitet och kvantitet, socialt stöd, social förlust samt ensamhet skulle kunna betraktas som 

antingen underkategorier till socialt nätverk eller som dess baksida. Det vill säga, socialt 



4 

 

nätverk eller bristfälligt nätverk tenderar att påverka de övriga sociala faktorerna. Gabriel och 

Bowling (2004) redogör bland annat under ett av sina teman ”Sociala relationer med familj, 

vänner och grannar” för att äldre framhäver betydelsen av sociala relationer i relation till att 

undvika ensamhet och tillgodose behovet av ömsesidigt emotionellt stöd.  

 

Socialt kapital 
 

Vid uppmärksammande av välbefinnandets sociala kontext bör det övergripande begreppet 

”socialt kapital” fastställas. Forskare menar att begreppet antingen kan förstås som mer 

formellt eller som mer privat/informellt i sitt uttryck. I denna studie används det sistnämnda 

uttrycket, där främst Woolcock och Narayans (2000) definition ligger i fokus:  “Intuitively, 

then, the basic idea of social capital is that a person's family, friends, and associates constitute 

an important asset, one that can be called on in a crisis, enjoyed for its own sake…” (s. 226). 

Helliwell och Putnam (2004) redogör i sin artikel ”The social context of well-being” för att 

socialt kapital, mätt som styrkan i banden till familj, grannskap, religion och samhälle, 

upprätthåller både fysisk hälsa och subjektivt välbefinnande. Senast omnämnda forskare 

likställer nästintill begreppet ”socialt kapital” med socialt nätverk och de normer ifråga om 

ömsesidighet och tillit som tillhör socialt nätverk. Detta motiverar till att begreppet ”socialt 

kapital” används synonymt med socialt nätverk vid insamlingen av data och vid 

resultatbeskrivningen.  

 

Socialt nätverk som källa till subjektivt välbefinnande 
 

Främst kvalitativa studier rapporterar om det sociala nätverkets (även benämnt sociala 

relationers) inflytande på äldres subjektiva välbefinnande/livskvalitet. Forskning visar på att 

äldre identifierar sociala relationer som en av de viktigaste påverkande faktorerna ifråga om 

upplevelse av livskvalitet (se t.ex. Bowling et al., 2003). Orsaken till att äldre värderar 

relationer så högt relateras till faktorer såsom förhindrandet av ensamhet genom tillgång till 

sällskap och underhållning, behovet av ett ömsesidigt emotionellt stöd, känslan av att någon 

bryr sig, upprätthållandet av självförtroende, att ha någon att prata med, tillhandahållande av 

råd och hjälp, möjligheten att ringa någon för hjälp vid problem/i akutsituationer (Gabriel & 

Bowling, 2004).  

 Hur skiljer sig då olika relationer åt med tanke på vad som genererar subjektivt 

välbefinnande och i vilken grad? Forskning påvisar delvis oeniga resultat. Flertalet studier 

pekar på både vänners och familjens betydelse för äldres livskvalitet (Gabriel & Bowling, 

2004; Wilhelmson et al., 2005). Familjens betydelse för den äldre handlar om emotionell 

uppmuntran, upprätthållandet av en ömsesidig relation byggd på stöd och närhet samt 

möjligheten att ge råd till sina familjemedlemmar (Gabriel & Bowling, 2004), varav äldre 

relaterar flertalet av nämnda faktorer till känslan av att vara behövd och uppskattad (Bowling 

et al., 2003). Larson, Mannell och Zuzaneks (1986) studie pekade på det faktum att 

familjemedlemmar utgör en källa till fysiskt och emotionellt stöd, säkerhet och en buffert mot 

förluster. Dock underströk studien att vänner har en starkare koppling till välbefinnande än 

vad familjemedlemmar har när det gäller känslan av omedelbart välbefinnande hos äldre. 

                               

Analyses of these reports confirmed the prediction that older adults have more 

favourable experiences with their friends than with family members. The difference is 

partly attributable to the greater frequency of active leisure activities with friends, but is 

also due to the unique qualities of interactions with friends that facilitate transcendence 

of mundane daily realities. We propose that friends provide an immediate situation of 
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openness, reciprocity, and positive feedback that engenders enjoyment and subjectively 

meaningful exchanges. (s. 117)  

 

Forskning visar även att äldre främst betonar nära vänner som sällskap (exempelvis 

konversation, självkänsla) i motsats till praktisk hjälp, som är en roll som äldre huvudsakligen 

identifierar med närstående och grannar (Bowling et al., 2003). Gabriel och Bowlings (2004) 

forskningsresultat stödjer delvis ovanstående resultat, då undersökningens respondenter 

pekade på att grannars främsta bidrag till glädje hos äldre var sammankopplat med tillgång till 

säkerhet. Detta innefattade tillförsikt om att det alltid var någon som tittade till en och kunde 

bidra med hjälp vid behov. Betydelsen av att leva i ett stödjande och vänskapligt grannskap 

har visat sig grundläggande vid framförallt försämrad hälsa och när man känner sig extra 

sårbar, såsom när man är i behov av stöd och hjälp eller känner för sällskap (Bowling et al., 

2003).  

 Studier gör dock gällande att sociala relationer likaså kan föra med sig negativa aspekter 

ifråga om äldres livskvalitet, där nämnda faktorer berör den äldres känsla av och/eller rädsla 

kopplat till aspekter såsom oro och ansvar för familjemedlemmar, mänskliga förluster 

(Gabriel & Bowling, 2004), svårigheter i att upprätthålla kontakten samt minskat oberoende 

(Bowling et al., 2003).  

 

Social kvalitet vs kvantitet 
 

Studier klargör att subjektivt välbefinnande är starkare relaterat till sociala relationers kvalitet 

än deras kvantitet (Berg, et al., 2005; Gow, et al., 2007; Pinquart & Sörensen, 2000) och att 

denna kvalitet ifråga om social interaktion betonas mer bland äldre än bland yngre (Pinquart 

& Sörensen, 2000). Vad som är av betydelse är inte den sociala kontaktfrekvensen, utan 

huruvida äldre upplever nuvarande kontakter som tillfredställande (Berg et al., 2005). Många 

forskare på området relaterar ovan beskrivna resultat till Carstensens ”socioemotional 

selectivity theory”, med vilken menas att när individer åldras reduceras antalet nära kontakter 

i det sociala nätverket och blir mer selektivt samtidigt som den emotionella närheten till 

kontakterna ökar (Carstensen, 1992). Denna prioritering av färre men mer belönande 

relationer, bidrar till att minska social relationspåfrestning (Berg et al., 2006).  

 Studier indikerar även att det finns en skillnad mellan vänner och familj ifråga om vikten 

av kontaktfrekvens i relation till kontaktkvalitet. Pinquart och Sörensen (2000) fann att äldre i 

högre grad relaterade den sociala kontaktkvantiteten med vänner till subjektivt välbefinnande 

än kontaktkvantiteten med vuxna barn. Studien understryker dock att när det gäller kontaktens 

kvalitet och emotionellt nära band existerar en starkare korrelation mellan vuxna barn och 

livstillfredställelse, än mellan vänner och livstillfredställelse (Pinquart och Sörensen, 2000). 

Vad kan detta finna sin förklaring i? Äldre sänker ofta sina förväntningar när det gäller 

kontaktkvantitet med familjemedlemmar, bland annat till följd av de vuxna barnens ansvar i 

karriären (Thomae, 1987, refererad i Pinquart & Sörensen, 2000). Minskad kontaktfrekvens 

med vuxna barn skulle kunna syfta till ett undvikande av konflikter och ett försök till att 

upprätthålla hög kontaktkvalitet i relationen (Rosenmayr, 1983, refererad i Pinquart & 

Sörensen, 2000). 

 

Socialt stöd 
 

Även socialt stöd är relevant för upplevelsen av livstillfredställelse hos äldre individer (Gow 

et al., 2007; Landau & Litwin, 2001). Gow et al. (2007) pekade på att ökat socialt stöd, eller 

en låg diskrepans mellan faktiskt stöd och en människas ideala nivå, är relaterat till förhöjd 
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livstillfredställelse. Äldre uttrycker att behovet av ömsesidigt emotionellt stöd är 

grundläggande för sociala relationer (Gabriel & Bowling, 2004) och att tanken på 

exkluderandet av denna ömsesidiga roll skapar en rädsla för minskat oberoende och en oro för 

att familjen ska betrakta den äldre som en börda (Bowling et al., 2003). Forskning visar även 

på en koppling mellan det sociala nätverket och fysisk kapacitet. Ju större ens fysiska 

oförmåga är, desto mer beroende är man av det sociala nätverkets stödsystem (Landau & 

Litwin, 2001). Minskat nätverksstöd kan under sådana förhållanden generera en större börda 

för de kvarstående relationerna. 

Vilka utgör då det mest signifikanta stödet? Gow et al. (2007) fann att äldre som hade en 

maka/make eller ett närstående barn visade på signifikant högre livstillfredställelse. Stödet 

från maka/make visade dock på det största sambandet med denna tillfredställelse. Andra 

studier (t.ex. Efklides et al., 2003) understryker det faktum att barn har avsevärd inverkan när 

det gäller stöd i koppling till äldres välbefinnande, framförallt ifråga om hjälp med åldrandets 

svårigheter och hälsoproblem.  

 

Social förlust och ensamhet 
 

Forskning pekar på att äldre relaterar upplevelsen av åldrandet som en social förlust (förluster 

inom den sociala domänen, såsom att inte längre behövas av andra eller minskad respekt från 

andra) till alla tre indikatorer på subjektivt välbefinnande: minskad livstillfredställelse, 

minskade positiva affekter samt ökning av negativa affekter (Steverink, Westerhof, Bode & 

Dittmann-Kohli, 2001). Steverink et al. (2001) betonar dock att äldres upplevelse av sociala 

förluster tycks bättre kunna förklaras av ensamhet och hopp än av faktisk ålder.  

Studier visar även på ett starkt samband mellan isolering och/eller ensamhet i relation till 

låg grad av livstillfredställelse (Gow et al., 2007; Steverink et al., 2001; Windle & Woods, 

2004). Gow et al. (2007) fann att livstillfredställelse bland äldre var starkt relaterad till 

aspekter av socialt stöd, där ensamhet svarade för den viktigaste beståndsdelen. Forskarna 

menade att denna känsla av ensamhet skulle kunna indikera en avsaknad av möjligheter till 

socialt engagemang, men skulle även kunna bero på ett bristfälligt nätverk alternativt 

bristande stödresurser.  

 

 

Syfte 

 

Studier har visat att det inte endast existerar ett samband mellan relationer och äldres 

subjektiva välbefinnande, utan även att äldre betonar relationer som en av de viktigaste 

faktorerna gällande subjektivt välbefinnande. Eftersom de flesta av dessa studier är 

kvantitativa utelämnas dock frågor om ”hur?” eller ”på vilket sätt?”, vilket gör att information 

kring på vilket sätt relationer är viktiga för det subjektiva välbefinnandet i kvalitativ mening 

är otillräcklig. I inledningen står det att läsa att olika forskare främst har inriktat sig på olika 

begrepp, vilket har lett till att det inte tycks helt transparent hur olika sociala begrepp är 

kopplade till varandra. De kvalitativa studier som existerar på området (se t.ex. Bowling et al., 

2003; Gabriel & Bowling, 2004) fokuserar i hög grad på olika faktorer som bidrar till 

livskvalitet, varför de inte förhåller sig avgränsat till varken subjektivt välbefinnande eller 

relationers inverkan. Syftet med föreliggande studie var därför att utifrån äldres egna 

upplevelser kartlägga på vilket sätt mänskliga relationer kan skapa subjektivt välbefinnande. 

Fokus lades på det friska åldrandet, med vilket i denna studie avses äldre som fortfarande bor 

kvar i sina egna hem utan stödinsatser och som befinner sig i den naturliga åldrandeprocessen, 
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men därutöver skulle klassas som friska. Med relationer menas i denna studie de relationer 

som deltagarna själva anger som betydande för det egna välbefinnandet.  

 

 

METOD 
 

Deltagare 
 

Sex kvinnliga och en manlig pensionär i åldrarna 75-88 deltog i denna studie. Fem av 

deltagarna var bosatta i Stockholms län, medan två hade sin hemvist i Uppsala län. Alla 

deltagare, utom den manliga, var ensamstående till följd av partners bortgång eller 

skilsmässa. En av de kvinnliga pensionärerna var dock fortfarande gift, men hennes man var 

bosatt i ett äldreboende på grund av sin nedsatta hälsa. När deltagarna gavs möjlighet att 

definiera sin familj, utöver eventuell partner, nämnde två av deltagarna barn och barnbarn. 

Fyra av deltagarna hade även barnbarnsbarn, medan en av de kvinnliga deltagarna inte hade 

några barn och därmed betraktade sina syskon och syskonbarn som den närmaste familjen. 

Undersökningsledaren tog även upp frågan om tidigare yrke för att se om det inverkade på 

upplevelsen av relationers betydelse för det egna välbefinnandet, men kunde inte dra några 

sådana slutsatser.  

Deltagarna valdes utifrån kriteriet att de fortfarande klarade av att leva självständigt i sin 

hemmiljö, det vill säga inte hade placerats på äldreboende. Ytterligare ett kriterium på 

deltagande var att deltagarna skulle klassificeras som så pass friska att inte somatiska eller 

psykiska besvär, utöver dem tillhörande den naturliga åldrandeprocessen, inverkade negativt 

på den sociala funktionsförmågan. Ett annat kriterium var att deltagarna inte fick tillhöra 

samma bekantskapskrets, då detta kunde påverka materialets variationsbredd och etiska 

aspekter, såsom konfidentialitet. Därtill sattes ålderskriteriet ≥75 för att säkerställa att 

deltagaren tillhörde åldersgruppen ”the middle-old/old old” eller ”the oldest old”
1
 och 

därmed med stor sannolikhet befunnit sig i såväl pensionsålder som den naturliga 

åldrandeprocessen under en längre tid. 

  Urvalet var kriteriebaserat. Undersökningsledaren kom i kontakt med deltagarna via äldre 

bekanta. Dessa informella kontakter ombads, efter att deltagandekraven förklarats noggrant, 

att fråga om deltagande för ingående intervjuer. De äldre som valde att delta kontaktades 

sedan via telefon av undersökningsledaren och informerades om etiska aspekter, att intervjun 

skulle spelas in via diktafon och för överensstämmelse om tid.  

 

  

Material 

 
Intervjuerna var semistrukturerade och byggde på en intervjuguide. Intervjuguiden bestod av 

öppna frågor kring fem centrala frågeområden: socialt kapital, relationsroller, den sociala 

ryggsäcken, vad undviks och förhindras samt önskningar. Vissa av frågeområdena var löst 

baserade på artiklar från närliggande forskningsområden, exempelvis med styrande begrepp 

som ”livskvalitet”. Samtliga frågeområden syftade till att täcka in syftets väsentliga delar, 

där avsikten var att få med flera delområden av både subjektivt välbefinnande och relationer. 

                                                
1 Åsikterna kring vad som menas med ”middle old/old old” och ”the oldest old” skiljer sig åt och flertalet 

definitioner finns inom forskningen. En vanlig definition gör gällande att ”old old” skulle åsyfta intervallen 70-

79, medan ”the oldest old” relateras till äldre 80+ (se t.ex. Garfein & Herzog, 1995). En annan relativt ofta 

använd definition anger ”old old” som 75-84 och ”the oldest old” som 85+ (se t.ex. Krause, 2004). För att 

säkerställa att deltagarna tillhörde benämnda åldersgrupper, oavsett definition, sattes ålderskriteriet ≥75.  



8 

 

Intervjuguiden innehöll, utöver dessa centrala frågeområden, en inledande fråga: ”Vad 

innebär välbefinnande för dig?” vilken syftade till att dels ge en inblick i hur deltagarna 

uppfattade begreppet välbefinnande, dels fungera som en introduktion till ämnet utifrån 

deltagarnas upplevelser.  

Socialt kapital var det centrala frågeområdet, vilket innefattade frågor såsom: ”Kan du 

berätta lite om hur du upplever att dina relationer påverkar ditt välbefinnande?”, ”Vad i 

relationer ger dig glädje?”, ”Vilka relationer upplever du som betydelsefulla för din 

livskvalitet? och ”Hur upplever du att relationerna skiljer sig åt ifråga om vad som ger ditt liv 

kvalitet?”.  

Relationsroller utgick ifrån de relationer som deltagaren nämnde som betydande och vilka 

roller dessa upplevdes skapa. Deltagaren ombads att berätta om dessa roller, varpå svaren 

följdes upp med frågor som: ”Hur upplever du att detta påverkar din livskvalitet?” eller ”Vad 

vill du ha ut av dina olika roller i dina relationer med tanke på ditt välbefinnande?”.  

Den sociala ryggsäcken inbegrep frågor gällande hur relationer påverkas av åldrandet: 

”Hur upplever du att dina relationer har förändrats i och med ditt åldrande?” med följdfrågan: 

”Hur upplever du att det påverkar eller har påverkat din livskvalitet?” eller ”Upplever du att 

det finns en skillnad i vad som var viktigt då jämfört med nu, om du reflekterar över det egna 

välbefinnandet?”.  

Ovanstående beskrivna frågeområden fokuserade främst på livstillfredställelse och närvaro 

av positiva affekter, men för att ringa in hela begreppet subjektivt välbefinnande formulerades 

frågeområdet Vad undviks och förhindras på så sätt att dessa frågor skulle belysa den delen av 

subjektivt välbefinnande som innefattar ”frånvaro av negativa affekter”
2
. Exempel på dessa 

frågor var: ”Vilka negativa känslor och tankar upplever du att du undviker genom relationer 

med andra människor?” eller ”Vilka negativa känslor förhindras?”. Intervjuguidens sista 

frågeområde Önskningar, som syftade på vad i relationer som kunde tänkas skapa mer 

välbefinnande, bestod inte av några färdigformulerade frågor. Istället utformades frågor 

utifrån deltagarens tidigare svar. 

För att säkerställa frågornas relevans för föreliggande studies syfte genomfördes en 

pilotintervju med en kvinna som var representativ för urvalsgruppen. Efter denna intervju togs 

ett frågeområde bort (upplevelse av missuppfattningar), då detta frågeområde i slutändan 

föreföll irrelevant för frågeställningen eftersom den i högre grad fokuserade på deltagarnas 

tolkningar av andras möjliga upplevelser, än vid den egna faktiska upplevelsen. Samtidigt 

kom en del frågor att tydliggöras för att därigenom undvika missuppfattningar och oklarheter.  

 

 

Procedur 
 

Enskilda intervjuer genomfördes i deltagarnas hemmiljö med tanke på trygghets- och 

bekvämlighetsfaktorer, vilket kan antas underlätta samtalets gång. Undersökningsledarens 

krav på platsen gällde möjligheten till avskildhet utan störande moment, vilket är i enlighet 

med Trosts (2005) rekommendationer. En timme avsattes för var och en av deltagarna. 

Deltagaren fick först en muntlig introduktion, vilken innehöll information om syfte, vad 

intervjun skulle handla om och intervjuns uppläggning. Då möjligheten fanns att deltagaren 

skulle vilja visa upp fotografier, betonades att detta gärna fick ske efter det att intervjun var 

                                                
2 Det finns en debatt om huruvida frånvaro av negativa affekter är detsamma som närvaro av positiva affekter, 

det vill säga som ytterändarna på en kontinuerlig skala – antingen det ena eller det andra. Flertalet forskares 

resultat understryker dock att negativa och positiva affekter har uppstått som två distinkta dimensioner och 

därmed bör betraktas som separata fenomen (se t.ex. Arthaud-Day, Rode, Mooney, & Near, 2005; Watson, 

Clark, & Tellegen, 1988).  
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avslutad. En av deltagarna tog fasta på denna möjlighet. Informationen inkluderade även 

tidsaspekter och ett betonande av deltagarens rätt att avbryta intervjun om han/hon så 

önskade. Noggrannhet lades vid att deltagaren skulle få ta del av informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) föreskrifter, 

varefter deltagaren gavs möjlighet att ställa eventuella frågor.  

Intervjuerna inleddes med frågor kring bakgrundsfakta. Då intervjun följde mallen för 

semistrukturerad intervju, anpassades frågorna, deras ordningsföljd samt följdfrågorna efter 

hur intervjun utvecklade sig. Uppmärksamhet riktades mot att studien kunde innefatta 

känsligt material av personlig karaktär (exempelvis partners bortgång eller tankar kring hälsa 

och döden), beroende på vad deltagaren valde att delge och berätta om. Här låg det i 

undersökningsledarens händer att visa respekt och se till att intervjun inte blev för personlig 

eller påträngande.  

 

 

Databearbetning 

 
Dataanalysen genomfördes i flera steg och följde tillvägagångssättet för tematisk analys (TA) 

(Langemar, 2008), varför det förekom en kombination av deduktiv TA och induktiv TA, då 

förhandsbestämda teman sammanställdes med empiristyrda.  

Efter upprepad genomlyssning av intervjuerna, transkriberades materialet till text. Denna 

transkribering baserades på tanken att det material som skulle komma att bli text skulle te sig 

relevant för syftet. Därutöver lades vikt vid etiska aspekter, främst avidentifiering av 

deltagaren. För att få en god helhetssyn rörande innehållet, lästes därefter texten igenom flera 

gånger. Denna genomläsning skedde med försök till ett öppet, flexibelt förhållningssätt för att 

inte fastna i endast förutbestämda teman (deduktivt), utan även ge utrymme för nya aspekter 

och mönster (induktivt). Därpå skrevs nyckelord och tankar på eventuella teman i marginalen. 

Under detta steg, stod det klart att socialt kapital var rikt med avseende på upplevelsen av på 

vilket sätt relationer bidrar till subjektivt välbefinnande. Resterande teman omarbetades. Detta 

för att ge utrymme åt mer berikande och relevanta teman som framträdde under analysen, 

vilka sedan kom att utgöra resultatet (se figur 1). Socialt kapital var därmed det enda temat 

som var deduktivt framtaget, övriga teman var induktiva. 

Nästa steg var att sortera text och citat, vilka upplevdes kunna belysa texten, utifrån dessa 

preliminära teman. Texten lästes igenom minst en gång för varje tema. Här lades även vikt vid 

att kontrollera att inga fler teman kunde läggas till och att göra en slutlig definition av varje 

tema. Därefter sammanfattades deltagarnas ord (text) under varje tema utifrån 

undersökningsledarens egna ord, varav klargörande citat användes för att konkretisera och 

skapa en sammanhängande helhet.  

De teman som framkom grupperades under två övergripande teman: hälsa ↔ relationer 

(där den tvåriktade pilen åsyftar ett dubbelriktat samband) och socialt kapital, vilka sedan 

delades upp i kategorier och subkategorier, varav en av dessa, att mötas, innefattade två 

aspekter (se Figur 1 nedan).  
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Figur 1. Översikt över teman, kategorier och subkategorier. 
 
 

RESULTAT 
 

Hälsa ↔ relationer 
 

Deltagarnas utsagor pekade på ett dubbelriktat samband mellan hälsa och relationer. Vid 

frågan ”Vad innebär välbefinnande för dig?”, berörde samtliga deltagare den fysiska och/eller 

den mentala hälsan som en viktig faktor. En majoritet av deltagarna angav ”att få vara frisk” 

eller liknande formuleringar som det viktigaste för det egna välbefinnandet. Att betrakta sig 

själv som ”frisk, med hälsan i behåll” ansågs vara en grundförutsättning för att må bra i alla 

delar av livet, relationer inberäknat. Likaså menade samtliga deltagare att relationer till andra 

människor bidrar till att de egna hälsobesvären upplevs som hanterbara.  

 

Hälsa → relationer 
 

Förr när man var yngre orkade man mer, man ordnade fester och ville ha folk runt 

omkring sig. Bjuda upp till dans. Så är det inte nu. Det har verkligen förändrats. 

Man kan inte umgås på samma sätt. Hälsan blir ju ett hinder. 

 

Samtliga deltagare menade att tankar kring hälsa och/eller döden upplevs som mer närvarande 

allteftersom åren går, vilket hade bidragit till reflektioner kring vad som upplevs som 

betydande i livet och därmed bör prioriteras. Detta reflekterande hade fått till följd att de 

riktade fokus mot de egna relationerna och därigenom gav mer utrymme till eftertanke kring 

vad som kan tänkas skapa välbefinnande i dessa. En majoritet av deltagarna upplevde även att 

dessa tankar hade lett till ett värderande av tiden tillsammans med andra som mer dyrbar, som 

en konsekvens av att hälsan och dess inverkan på relationerna inte längre kan tas för given.  

”Att orka” utgjorde ett av de vanligast återkommande uttrycken i deltagarnas berättande 

och betraktades av flertalet som lika med hälsa. Denna både mentala och fysiska ork i 

kombination med fysisk rörlighet skapade möjligheter till vad en av deltagarna benämnde 

som ”förmågan att odla vänskap”. Med detta menades att såväl hålla liv i och utveckla de nära 

Subjektivt 
välbefinnande 

Hälsa ↔ 
relationer 

Socialt kapital 

Ömsesidighet Hälsa → 
relationer 

 

Relationer → 
hälsa 

 

Att se Att bli sedd Att mötas 

Här och nu Förändring över 
tid 
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relationerna, som att komma i kontakt med nya människor. Likaså ansågs hälsan, med en 

fokusering på ”att orka”, ligga till grund för ett oberoende till andra människor, som i sin tur 

genererade ett visst mått av frihetskänsla. Samtliga deltagare upplevde dessa två faktorer 1) 

förmågan att hålla kontakt med människor och 2) möjligheter till att klara sig på egen hand, 

som en betydande del av det egna välbefinnandet.  

Deltagarna beskrev även situationer där ”ork” och hälsa förknippades med negativa 

aspekter och gränser gällande kontaktkvantitet. Flertalet av deltagarna menade att inte endast 

den egna hälsan och brist på ork skapade hinder i relationer, utan även jämnåriga vänners 

hälsobesvär upplevdes påverka relationen och sades bidra till mycket oro. En vanlig reflektion 

var dock att i de fall hälsan innebar begränsningar uppskattades vänners vilja till kontakt desto 

mer: ”Man blir glad av att de anstränger sig för ens skull och vill hitta på saker, trots att de 

ibland känner sig lite trötta. Det värmer enormt inuti”. 

Likaså associerade samtliga deltagare begränsningar i hälsa med förändringar i 

relationerna. Begränsningar i hälsa ansågs framförallt resultera i att kontakten med andra 

människor tog sig andra uttryck, där en vanlig uppfattning berörde att fysiska aktiviteter till 

stor del hade omvandlats till samtalande eller mindre fysiskt krävande sysslor. En majoritet av 

deltagarna menade att hälsobesvär (t.ex. i samband med partners bortgång) hade medfört 

rollförändringar i relationerna. De beskrev hur grannar och/eller den närmaste familjen hade 

tagit över partnerns roll som stöttepelare. En deltagare betonade även att hon hade övertagit 

rollen som en mer fokuserad lyssnare till följd av en något försämrad hörsel. Deltagarnas 

reflektioner kring hur detta hade påverkat välbefinnandet uttrycktes ofta i positiva ordalag, 

såsom ”trygghetssystem”, ”att kunna leva självständigt i sin hemmiljö” samt ”en mer 

noggrann lyssnare till andras erfarenheter”.  

Främst beskrivs den fysiska hälsan i deltagarnas utsagor, men även den mentala friskheten 

anses vara betydande för välmående relationer. En majoritet av deltagarna betonade vikten av 

att ”hålla sig klar i huvudet”, en grundförutsättning för att kunna upprätthålla relationer och 

leva i nuet och därigenom stärka välbefinnandet. Flertalet deltagare hade bevittnat hur 

senilitet och andra liknande demenssjukdomar inte endast hade påverkat minnet, utan även 

kommit emellan vänskapsband. Därmed fanns ett starkt engagemang för att hålla igång 

hjärnaktiviteten genom att bland annat följa samhällsutvecklingen och lösa korsord, för att på 

så vis kunna diskutera och dela sina tankar och intressen med andra. 

Att få hålla sig fysiskt och mentalt frisk, med den innebörd deltagarna lägger vid ordet 

friskhet, och att orka med, kan som beskrivits betraktas som en viktig påverkansfaktor på 

relationer och välbefinnande. Inte endast den faktiska hälsan spelar en avgörande roll, utan 

även det egna betraktelsesättet på hälsan har betydande inverkan på relationer, exempelvis hur 

och när hälsan blir ett hinder. Samtliga deltagare drog paralleller till sin egen hälsa som yngre 

när de talade om den nuvarande hälsan. Men medan vissa använde detta som måttstock för 

dagens hälsa, hade andra anpassat sitt synsätt till åldrandets begränsningar och satte därmed 

andra ramar för vad som menades med att vara frisk och vad som ansågs vara toppen av ens 

mentala och fysiska förmåga: ”…genom att jag har besvär med mina leder. Men det är endast 

en kroppslig sak. Jag är oerhört tacksam för att jag är klar i huvudet, för då kan man hänga 

med”, ”Så man kan ju inte göra samma saker på samma sätt med vänner som man gjorde 

förut. /…/ Det finns ju tyvärr fysiska begränsningar i relationen, gemensamma fysiska 

begränsningar”. Definitionen av vad hälsa och sjukdom innebär för deltagarna, vilka 

hälsoprioriteringar som görs och hur detta anses påverka relationer, återspeglar därmed både 

deltagarnas faktiska hälsotillstånd och olika förhållningssätt samt personliga krav 

sammankopplade med hälsa och friskhet. 
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Relationer → hälsa 
 

Samtliga deltagare beskriver hur det egna välbefinnandet hamnar i bakgrunden till förmån för 

andras välmående. Detta får ofta till följd att den närmaste omgivningens välmående blir en 

bedömningsgrund för deltagarens välbefinnande. Vid frågan om vad som ansågs ligga till 

grund för deltagarnas välbefinnande, betonade de ofta vikten av att kunna bidra till andras 

välbefinnande, ett ord som ofta sammankopplades med hälsa, genom att exempelvis hjälpa till 

med sjuka barnbarn eller agera medlare i konflikter. Denna vilja att sätta andra i första 

rummet kunde dels relateras till en lärdom från yngre år, det vill säga något som deltagarna 

hade växt upp med i livet, dels till att deltagarna upplevde att de hade stora delar av sitt liv 

bakom sig och därigenom ville att de människor som betydde mycket för dem skulle få gå 

igenom sin egen resa genom livet. 

En konsekvens av att andras, framförallt familjens, välbefinnande går före det egna 

reflekteras i uppfattningen om att inte vilja störa eller oroa andra med sin egen hälsa eller sina 

egna tankar på andras hälsa. En majoritet av deltagarna nämnde att en känsla av oro över att 

något ska hända familjen ibland kan komma över dem. En av deltagarna menade att denna oro 

över andras välbefinnande nästintill kunde ta sig fysiska uttryck, såsom illamående. Denna 

oro behöll dock deltagarna för sig själva, då de inte ville bekymra familjen eller nära vänner 

med sina tankar eftersom dessa upplevdes kunna resultera i negativ inverkan på närståendes 

välbefinnande. Detta förklarades av en deltagare som att: ”Min oro skulle bara leda till 

bekymmer för dem”.  

Vidare underströk deltagarna att kontakten med andra människor tenderar att skapa en 

barriär mot smärta och värk. Deltagarna uttrycker det som att de glömmer bort värken i och 

med att de glömmer bort sig själva för en stund, vilket de menade kunde förklaras av att andra 

personer för tillfället hamnar i fokus: ”Man glömmer bort att tänka på sig själv, man har 

kommunikation med andra människor…eller en annan människa. Man glömmer bort sig själv 

för en stund, tänker kanske inte på att det gör ont i ett knä.” Närheten till andra människor 

kunde även uttryckas på andra sätt. Kontakten med människor i liknande ålder eller äldre 

utgjorde en ständig påminnelse om hur det egna livet tedde sig. De med hälsan i behåll 

fungerade motiverande och inspirerande och de i sämre skick bidrog till en känsla av 

tacksamhet för den egna hälsan. 

Relationer till yngre människor medförde att deltagarna upplever en känsla av att vara 

”unga i sinnet”, vilket ledde till en önskan om att även kroppen skulle hålla sig i god form så 

att den kunde ”matcha” den inre känslan. En vanlig uppfattning var att kommande 

generationers (barnbarn och barnbarnsbarn) glädje och aktiva liv ”smittade av sig” på 

deltagarna. En deltagare uttryckte det som att barnbarnens ”fart och fläkt ger en sorts 

fräschhet till det egna livet”. Detta hade till följd att deltagarna inte kände sig lika gamla i och 

med att tid och utrymme för tankar inte gavs till att fokusera lika mycket på krämpor eller 

andra påfrestningar. 

Likaså betonade deltagarna att omtanken som visas från familjens sida får dem att vilja 

leva vidare och orka med vardagen även när hälsan sätter gränser. Glädjen över att den 

närmaste familjen tog sig tid för att träffas och engagera sig i deltagarens liv värderades högre 

än det faktum att orken inte alltid räckte till. Inbjudan till att delta i familjesammanhang, visat 

intresse för deltagarens välmående och familjens vilja till att underlätta de hinder som hälsan 

ibland kunde utgöra, menade många utgjorde grunden till att hela hälsobefinnandet kändes 

lättare att bära. En vanlig uppfattning var således att familjen och de andra nära relationerna 

utgjorde ett stöd och en trygghet när hälsan ibland sviktade eller om något skulle hända, men 

även när deltagarna kände sig friska och välmående. Samtliga underströk dock betydelsen av 

balans mellan ett beroende och ett oberoende till andra människor. Detta var en gräns som 
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deltagarna ville fortsätta att upprätthålla; många ansåg att stillasittande och att vara tvungen 

att bli uppassad var negativt för hälsa och välbefinnande. 

 

Nu har döttrarna tagit över rollen som stöttepelare. Stöd är en viktig del när det 

gäller ens livskvalitet, ännu mer idag. Dottern som bor i närheten skapar en 

trygghet./…/ Men samtidigt vill jag helst klara mig själv. Det är väl dels så att jag 

vill bevisa för mig själv att jag fortfarande klarar av att sköta om mig själv och 

strukturera upp min vardag. Det har jag gett mig sjutton på, även om det så skulle 

ta längre tid. 

 

 

Socialt kapital 
 

Frågan ”Kan du berätta lite om hur du upplever att dina relationer påverkar ditt 

välbefinnande?” fick många olikartade svar. Deltagarnas utsagor visar dock på att det finns 

gemensamma nämnare, såsom att de stärks både fysiskt och mentalt och att de själva kan 

bidra till andras välbefinnande. En deltagare menade att kärleken till och från andra 

människor var det värdefullaste i livet och betonade därmed vad andra deltagare också 

framhävde som avgörande för det egna välbefinnandet: ömsesidighet.  

 

Ömsesidighet 
 

Med ömsesidig menas, enligt ordboksdefinitionen, ”som gäller för, sker med eller utförs av 

båda de ingående parterna i mer eller mindre lika grad” (Allén et al., 1986). När deltagarna 

beskrev vad som skapade välbefinnande i relationer och på vilket sätt, menade samtliga att 

grundstenen i relationer var ömsesidighet – balansen mellan givande och tagande.  

 

Relationer handlar om att kunna ge något till varandra. Ett utbyte. Det man får vill 

man ge tillbaka. Det påverkar enormt mycket. Att andra vet vad jag mår bra av i 

relationer och att jag tar mig tid att fundera över vad andra mår bra av. 

 

En deltagare uttryckte det som: ”Ge och ta, ömsesidighet./…/ Det är väl så med människor, 

man har vissa behov som man vill fylla och tankar på vad en lycklig relation innebär”. Denna 

ömsesidighet innefattar enligt deltagarna såväl vad de själva upplever att de bidrar med för att 

skapa välbefinnande hos andra, som vad de känner att andra människor gör för att öka deras 

välbefinnande. Samtliga deltagares beskrivningar omfattar även ”mötet” i relationerna, det 

vill säga vad som menas med en lycklig och välmående relation och hur parterna gemensamt 

möts för att skapa denna. Likaså beskrev deltagarna hur åldrandet påverkar mötet med andra 

människor och relationers betydelse för välbefinnandet. 

 

Att se 
 

Att kunna bidra till och öka andras välbefinnande beskrivs av deltagarna som en viktig 

förutsättning för det egna välbefinnandet. Det givande som deltagarna beskriver uttrycks 

både genom viljan att värna om relationer genom kontakt och att mer direkt se andra 

människor som de personer de är och därigenom anpassa sitt givande till vad som upplevs 

passa för var och en. Samtliga deltagare betonade vikten av att ta egna initiativ till kontakt 

med människor och inte endast förvänta sig att andra skulle upprätthålla relationen. Genom 

detta steg till kontakt visade de att relationen betydde lika mycket för dem som de hoppades 
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på att den gjorde för den andra personen. Att hålla kontakten kunde innebära att man visade 

intresse och lyssnade till andras liv och välmående genom att ringa, hälsa på eller bjuda hem 

närstående. Initiativ till kontakt kunde även innefatta att erbjuda sin hjälp och investera 

helhjärtat i relationen när möjlighet till att umgås gavs: ” [Jag] försöker att umgås med dem 

till 100 % när möjlighet ges, vara där för dem och vara mig själv”. 

Samtliga deltagare betonade betydelsen av att ge av sin tid för att få andra att trivas med 

sig själva. De menade att den egna livsglädjen härstammade ifrån vad en deltagare beskrev 

som ”möjligheten att kunna hjälpa andra att finna sin väg och glädje i livet”. Vissa deltagare 

underströk även vikten av att försöka upprätthålla en glad och positiv hållning för att 

därigenom sprida glädje till andra: ”Glädjen kommer ju inifrån. Det syns ju i ögonen och hur 

man agerar då. Den glädje man utstrålar är ju viktig för andra i närheten”. Gemensamt för 

samtliga var betydelsen av det en deltagare benämnde som ”styrkan i att skänka känslor – 

omtänksamhet, glädje, vänlighet, kärlek, förståelse”. En majoritet av deltagarna uttryckte att 

denna ”spridning av känslor” i kombination med initiativ till att hålla kontakten, syftade till 

att visa de viktiga människorna i livet att de varken var bortglömda eller icke uppskattade.  

”Att se” andra människor handlade även om att göra en bedömning utifrån vad man själv 

upplevde sig orka med, andras behov och gemensamma värderingar i relationen. Samtliga 

deltagare menade att de bekräftade andra genom att aldrig sluta bry sig och finnas där för de 

nära genom att ställa upp, utan att för den skull vara till lags så att det tär på den egna 

personen eller riskerar att kväva de närståendes frihet. Ömsesidighet i relationer ansågs även 

innebära en avvägning ifråga om samtalsämnen, till följd av att deltagarna ville undvika att 

trampa människor på tårna. En uppfattning var att goda vänner inte alltid behövde innebära att 

man har liknande åsikter och därmed betonade deltagaren vikten av att respektera andras 

tankar.  

En majoritet av deltagarna associerade likaså givande med en förhoppning om att kunna ge 

mening åt andras tillvaro genom att lära de yngre generationerna något av värde för deras liv. 

”Att se” upplevdes i detta fall spegla deltagarens känsla av att vilja dela med sig av sitt eget 

liv, sin uppväxt och sina erfarenheter, men även att finnas där för familjen när problem 

uppstår och familjen behöver goda råd. Detta givande associerade deltagarna med att ”det 

man får vill man ge tillbaka…” och ”…känslan av att fortfarande ha något att ge…”. 

 

De [barnbarnen] verkar tycka att det är givande att uppmärksamma och höra om 

hur man har haft det. De är väl nyfikna på att höra hur en gammal människa har 

haft det som ung. Kanske kan de ta lärdom av något. Det känns viktigt att de får ta 

del av mitt tidigare liv. Det är ju en del av deras historia./…/ Hur olika människor 

får sitt liv, hur man växer upp….  

 

Att bli sedd 
 

När deltagarna beskrev vad andra människor bidrar med för att skapa välbefinnande hos 

dem, nämnde samtliga vikten av att vara behövd, vilket de sammankopplade med en känsla 

av att få tillbaka genom ”att se”. En majoritet av deltagarna associerade ”att vara behövd” 

med att vara betydelsefull och uppskattad och menade att det var oerhört viktigt att andra 

människor upplevde deltagarnas givande som betydande. Att vara behövd kunde innebära 

alltifrån att någon ville titta förbi för ett förtroendegivande samtal och ventilera sina känslor, 

till att andra upplevde att deltagaren kunde erbjuda hjälp både ifråga om kunskap och fysisk 

handlingskraft. En deltagare menade att ”det är ju en bra medicin – att vara behövd” och 

underströk denna medicin som en av de viktigaste grundstenarna i en välfungerande och 

harmonisk relation. Deltagarnas uppfattningar om vem och vad som genererade dessa 

känslor och tillgodosåg detta behov, skiljde sig dock åt: ”Att folk ringer [från arbetet] och 
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ofta är det ju krisfall. Då är man väldigt välkommen, stora famnen och…”Oh, du är en pärla 

som ställer upp”, ”Man vill känna att man fortfarande har något att ge./…/ När sonen frågade 

om vi kunde gå ut i skogen vid dem och plocka skräp och ris…då ställer jag gärna upp och 

är tacksam för att jag fortfarande behövs”.  
Många deltagare kopplade även samman att vara behövd med att inte vara bortglömd. 

Samtliga deltagares utsagor visar på en rädsla inför att bli totalt bortglömd. Deltagarna 

underströk att andra människors ansträngningar till att ge av sin tid uppskattas enormt, vare 

sig de kommer och besöker dem eller hör av sig via telefon, för att exempelvis lyssna till dem 

eller berätta om sin egen vardag. Likaså menade deltagarna att andra människors 

”ihågkommande” visade sig genom den kärlek och omtanke de upplevdes ge. Samtliga 

betonade att mycket av den kärlek de kände behov av ifråga om både ord och handling, visade 

sig i de små gesterna – att jag ser dig och tänker på dig.  

 

Häromdagen var min dotter, jag och mitt barnbarn på restaurang. Han satt i sin 

lilla stol och så lade han sin lilla hand på min hand. Det var ett underbart 

ögonblick. Jag säger som Gunde: ”Man får ståpäls”. Bara en sådan liten detalj kan 

göra en lycklig. Och en liten kram och sådär. Fina gester. Och vänlighet. De kom 

här och hälsade på och då kom barnbarnet med en blomma. Han kan ju inte riktigt 

gå, så man får hålla i honom. Då kom han genom ytterdörren och skulle lämna 

blomman och bara det gör att tårarna rinner. Man blir så rörd. 

 

Deltagarnas utsagor pekade även på att andra människor skapar glädje hos äldre genom ett 

indirekt givande, vilket enligt deltagarna visade sig genom att exempelvis barnbarnen skötte 

sig i skolan och generellt betraktades som fina personer eller genom att barnen prioriterade 

sina familjer. Detta indirekta givande sammankopplade deltagarna därmed med att närstående 

värnade om sina liv, något de menade skapade både lycka och beundran: ”Familjen är ju en 

del av en själv…man känner en stolthet och en djup glädje när det går bra för dem i livet, när 

de känner sig nöjda med sina liv och åstadkommanden”. Likaså ansåg deltagarna att andras 

givande visade sig i form av vad de undvek att göra, såsom att medvetet undvika att såra dem, 

att avstå ifrån att ställa för högt satta krav och/eller genom ett undvikande av negativa känslor 

som ilska eller tvärhet.  

Samtliga deltagare upplevde att andra människors givande i form av handlingar och ord, 

såväl indirekt som direkt, hade stärkt dem som människor på äldre dagar. Deltagarnas 

utsagor visade dock på olika behov av förstärkning och ”uppbackning”, då det värde 

deltagarna tillskrev sig själva, ofta som en följd av jämförelse med andra, varierade i olika 

grad. Vissa deltagare relaterade detta behov av förstärkning till stundtals sviktande 

självförtroende eller självkänsla som antingen uppkommit i och med åldrandet eller som 

existerar som en konsekvens av att deltagaren ibland kände sig underlägsen andra människor 

under sin uppväxt. En deltagare uttryckte sig på följande sätt: ”De (barnbarnen) har gett mig 

självkänsla genom att de säger så vackra ord till mig. Det gör att jag inte känner mig 

gammal…”. Gemensamt för samtliga deltagare var dock uppfattningen att förstärkningen 

och bekräftandet av dem som personer, hade resulterat i ett välbefinnande, eftersom 

responsen från andra människor hade skapat en sorts harmoni hos dem. 

 

Jag har varit väldigt blyg genom livet och nästan känt mig mindervärdig ibland, 

vilket nog mycket kommer från min uppväxt. Jag har aldrig sett mig i en ledarroll, 

att jag skulle kunna påverka./…/ Man kan känna sig så ibland, men så intalar man 

sig och peppar sig själv ”Nej, jag är bra som jag är” och de närmaste relationerna 

understryker ju det, annars skulle människor undvika att umgås med mig./…/ De 

[mina nära] kan tala om att jag duger som jag är, att jag är bra som jag är och visa 
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det genom omtänksamhet och gester. Att påminna mig om saker som har varit 

betydande som jag åstadkommit. Att berömma och skänka vackra ord och dela 

med sig av sin person och sina tankar. Då kan en annan människa känna sig stärkt. 

Jag är nog bättre än vad jag tror, vill man kunna känna. För det är så lätt här i livet 

att känna sig nertryckt nästan. För många människor verkar ha kommit så långt, 

de är så duktiga. Man vill helt enkelt bli sedd. Uppmärksammas./…/ Om man 

berömmer sig själv, så mår man kanske lite bättre. Men där är det ju viktigt att 

andra tar första steget med sitt beröm. 

 

En vanlig reflektion angående andras bidrag till deltagarnas välbefinnande, var uttryck 

såsom: ”Jag kan inte önska mig mer” eller ”Jag är fullt nöjd”. Vissa av deltagarna delgav 

dock en önskan om lite tätare kontakt i relationen med en del av den närmsta familjen. 

Samtliga av dessa deltagare visade dock förståelse för att de geografiska avstånden och de 

närståendes egna liv med tillhörande ansvar ibland resulterade i distans ifråga om relationen. 

 

Att mötas 
 

Den ömsesidighet som deltagarna betonade under ”att se” och ”att bli sedd” möts i 

deltagarnas upplevelse av hur parterna gemensamt skapar välbefinnande. En deltagare 

benämnde detta som ”att ge varandra utrymme, komplettering och balans i relation och 

tillvaro”. Vid reflektion kring begreppet subjektivt välbefinnande och dess koppling till 

relationer, delgav deltagarna ofta tankar om vad en välmående relation, relationsbehov 

och/eller relationskrav innebär och omfattar i den nuvarande vardagen. Samtliga upplevde 

att detta ”möte” med andra människor hade kommit att ändrats med åren, där nya 

relationsvillkor och krav lämnar de gamla bakom sig. Likaså upplevde deltagarna att detta 

”möte” kommer till olika uttryck i olika relationer, där framförallt familjerelationens djup 

skiljer sig markant från övriga relationer.  

 

Här och nu. Samtliga deltagare redogjorde för ett antal grundstenar vid sin förklaring av 

vad som anses skapa välbefinnande och skulle kunna anses spegla ”att mötas” i relationer. 

Gemensamt för dessa relationsegenskaper var associerandet till ord såsom tillit, ärlighet, 

acceptans, förståelse, respekt och öppenhet. Detta kan tydas ur beskrivningarna ”…att inte 

behöva slå knut på sig själv tillsammans med andra”, ”att kunna samtala i tystnad…” samt 

”prata om problem och svårigheter och få respons på det”. En av deltagarna benämnde den 

avgörande grundstenen för en fungerande relation som ”…en balanserad kommunikation 

som ligger på en säker grund”.  

Även om deltagarna beskriver gemensamma grundstenar som välmående relationer bör 

bygga på, underströk samtliga att mötet med olika människor skiljer sig åt ifråga om vad som 

skapar välbefinnande i relationer. Deltagarna menade att såväl relationsdjup som 

relationsbehov, i många fall visade på markanta skillnader. Den närmsta familjen beskrevs 

utgöra toppen av relationshierarkin, vilket deltagarna motiverade med att det finns ett djupare 

band till dessa människor än andra. En majoritet av deltagarna associerade detta djupa band 

med det genetiska band som finns mellan de flesta familjemedlemmar (beroende på hur man 

definierar ”familj”). Gemensamt för samtliga deltagare var dock svårigheten i att beskriva de 

känslor som kopplas samman med detta relationsdjup: ”Det är svårt att förklara eftersom det 

är en så stark känsla inom en…”, ”Det är svårt att beskriva, men det är starkare känslor 

inblandade”. Deltagarna hade däremot enklare att förklara den påverkan på den egna personen 

som dessa känslor ledde till och vad dessa djupa band fick för följder. ”Man vågar anförtro sig 

till sin familj, litar på att de inte för ens tankar vidare”, ”Vi finner trygghet i varandra” samt 

”Det är det högsta och det jag har behov av” och liknande formuleringar var vanliga uttryck. 
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Dock menade vissa deltagare att det även existerar en viss hierarki i relationen till olika 

familjemedlemmar.  

 

Att vara farmor är väldigt känsligt. Det är känslosamt på ett positivt sätt. Man 

lever upp på nytt. Det är väldig skillnad mellan kärleken till barn och barnbarn. 

Man kan nästan säga att när man blir äldre blir barnbarnen nummer ett och mina 

söner nummer två. Så känner jag. Man skiljs lite från sönerna när de växer upp, 

gifter sig.  

 

Deltagarna gjorde därtill en viss åtskillnad mellan familj och vänner. Familjen betraktas 

som vad som skulle kunna beskrivas som fastbunden - en länk från deltagaren själv och 

därmed en större del av denne, medan vänner, till skillnad från familj och grannar, är 

individer som man genom livet har sökt sig till utifrån individuella behov. När deltagarna 

sedan sökt sig utanför den närmsta familjekretsen för att finna gedigna relationer, är det 

behovet av gemenskap genom likasinnade intressen och liknande värderingar som de vill 

fylla. Vänner sammankopplas av deltagarna med historik. ”Man har mer att prata om i och 

med att man har mer minnen att dela”, uttryckte en deltagare för att förklara kontrasten mellan 

vänskaprelationen och den inte lika minnesfyllda grannrelationen. Av deltagarnas utsagor går 

dock att utläsa att de flesta ser vänskapsrelationen som relativt likställd relationen till den 

närmsta familjen när det gäller vad som anses skapa välbefinnande. Vissa deltagare menade 

att skillnaden ligger i att båda relationerna är expressiva, men att vänskapsrelationen är av en 

något mer vardaglig karaktär. Detta kan tydas ur orden: ”…känner mer att jag kan anförtro 

dem (familjen) lite djupare tankar”, ”…man pratar ibland om mer alldagliga saker med 

vänner”. 

Grannrelationen baseras främst på ett ”stöd- och trygghetssystem” och betraktas av 

deltagarna som en grundförutsättning för att känna sig säker och harmonisk i sin tillvaro, men 

saknar bland flertalet deltagare den historik som vänskap bland äldre ofta grundar sig på. 

Närheten till grannarna och de uttryckta behoven i relationen, var dock beroende av såväl 

grannarnas ålder, som tiden som relationen har varat. En majoritet av deltagarna menade att 

grannrelationen främst innebär att parterna stöttar och hjälper varandra på ett ytligare plan av 

instrumentell karaktär. Med detta menas främst praktiska göromål, såsom att se efter 

varandras blommor eller post, alternativt att byta ett par ord med varandra utan att delge 

alltför djupa känslor. Vissa av deltagarnas beskrivningar visade att de samtalar mer om sin 

närmiljö och andra människor i sitt liv, såsom barn och barnbarn, än om det egna livet, i de 

fall hälsa inte utgör samtalsämnet.  

Välbefinnandets koppling till relationshierarkin förklaras dock av deltagarna som delvis 

diffus och ickestatisk. Flertalet deltagare talade om nära vänskap i kontrast till mer ytlig 

vänskap liksom grannar som räknas till vänskapskategorin. Deltagarnas utsagor gör gällande 

att de olika relationernas inverkan på välbefinnandet påverkas av definitionen deltagarna 

lägger vid begreppen ”familj”, ”vänner” och ”grannar”, vilka relationskrav och 

/eller villkor som existerar inom relationerna samt vilken glädje deltagarna känner inför sin 

påtagna alternativt påtvingade relationsroll inom de olika relationerna.  
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Förändring över tid. Samtliga deltagare upplevde att deras långvariga relationer till stora 

delar hade påverkats positivt av det egna åldrandet, varav det mest frekventa svaret 

innefattade en beskrivning av hur relationer numera upplevdes som mer betydande för det 

egna välbefinnandet. En majoritet av deltagarna relaterade denna uppfattning till sin egen 

utveckling i livet, det vill säga att relationernas utveckling återspeglade deltagarens eget 

mognande. Detta mognande visade sig både i deltagarens karaktärsdrag och i dennes syn på 

livet.  

 

Man hade nog mer krav både på sig själv och sina relationer förr. Nu är man 

nöjd./…/Man är lugnare med barnbarnen än vad man var med sina egna barn, mer 

säker. Vet vad man har att ge och erbjuda dem. 

 

En annan förklaring till att relationer i nuläget upplevdes som mer betydande för det egna 

välmåendet låg enligt deltagarna i det faktum att långvariga relationer hade fått tid och 

möjlighet att utvecklas och blomma ut. En deltagare beskrev detta som att ”vi nästan har 

utvecklats gemensamt”, och menade att ”man går in lite djupare, stannar upp och njuter”. 

Vissa deltagare menade att pensionsåren hade lett till ett nytt positiv skede, till följd av att 

denna period i livet upplevdes ge mer egen tid att fördela och utrymme för relationer, så länge 

hälsan var i någorlunda gott skick.  
 

Det var bara jobba, sova och vila. Så där innan pensionen. Att umgås med folk 

orkade och hade man inte tid till på samma sätt som idag. Det är mer relationer 

med folk idag sedan jag slutade arbeta, för då har jag ju blivit...då slapp jag tänka 

på jobbet och får göra det man tycker är roligt, som många gör när man går i 

pension. Det blir som en tung ryggsäck som inte är så tung längre. Välbefinnandet 

har ökat på så sätt. Om jag säger så, man har tömt den. 
 

Då den naturliga åldrandeprocessen upplevdes ha skapat nya omständigheter i livet 

upplevdes även vikten av relationer ligga i att deltagarna befann sig i ett ökat 

beroendeförhållande till andra människor. Detta delvis valda beroende tog sig dock olika 

uttryck för deltagarna. En majoritet av deltagarna menade att relationer ledde bort från tankar 

på och rädsla kopplat till att leva och känna sig ensam, något som var speciellt betydelsefullt 

för dem som hade mist sin livspartner: ”Just när man har blivit ensam så känns relationer 

viktigare. Annars sitter man där med sina tankar alldeles själv utan någon att dela dem med”. 

Detta ökade beroende kopplade deltagarna ihop med ett undvikande av negativa känslor och 

hälsobesvär som ofta kommer med åldern. Vissa av deltagarna betonade därutöver att det 

ökade behovet av stöd och hjälp som följd av åldrandets påverkan på hälsan (alternativt 

partners bortgång) hade skapat nya villkor för relationerna: ”Nu kanske barnbarnen känner att 

de behöver måna mer om mig som är själv kvar”, ”När man blir äldre är det ett annat behov 

av människor, av relationer, av att veta att man har människor som man kan komma till, som 

kan hjälpa en. Det ger en trygghet på ålderns höst”. 

Samtliga deltagare beskrev negativa konsekvenser som åldrandet för med sig. I och med 

åldrandet och de hälsobesvär som tillkommer (både egna och äldre bekantas) menade man att 

bekantskapskretsen hade reducerats . Flertalet av deltagarnas utsagor visade dock på att denna 

minskning ibland har skett utifrån deras eget selekterande som en följd av prioritering av vilka 

relationer som gav deltagaren glädje och båda parter möttes gemensamt i. Samtidigt menade 

en av deltagarna att långvariga relationer var betydande på så sätt att det inte blev så mycket 

nya kontakter. Detta förklaras av att deltagaren upplevde att hon som yngre hade tagit för sig 

på ett annat sätt. Det var dock inte alltid denna reducering i relationsnätverk upplevdes som 
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negativt för välbefinnandet, ”hellre få nära, än flera ytliga” och liknande uttryck utgjorde en 

relativt vanlig reflektion.  

Andra vanliga konsekvenser till följd av åldrandet som nämndes av deltagarna, var att 

kontaktfrekvensen i många relationer hade minskat och att kontakten till människor hade 

kommit att ändrats som en verkan av framförallt hälsobesvär. Vissa deltagare menade dock att 

kontakten med de allra närmaste hade ökat, vilket de förmodade hade skett som en reaktion på 

deras ibland sviktande hälsa och känsla av ensamhet.  

 

 

DISKUSSION  

 

Sammanfattning av resultat 

 
Syftet med föreliggande studie var att utifrån äldres egna upplevelser kartlägga på vilket sätt 

mänskliga relationer skapar subjektivt välbefinnande. Sammanfattningsvis visar studien på 

ett dubbelriktat samband mellan hälsa och relationer. Resultatet indikerar att deltagarnas 

betraktande av sig själva som friska, med hälsan i behåll, bör ses som en grundförutsättning 

för att de ska må bra i alla delar av livet, relationer inberäknat. Likaså visar resultatet på att 

relationer till andra människor bidrar till att deltagarna upplever sina hälsobesvär som 

hanterbara, där bland annat kontakten med andra människor tenderar att skapa en barriär mot 

smärta, värk och brist på ork. I kartläggningen av vad som anses skapa välbefinnande i 

relationer och på vilket sätt, understryker resultatet vikten av ömsesidighet. Att kunna bidra 

till andras välbefinnande, såsom ifråga om att ta initiativ till kontakt, att skänka känslor och 

lära de yngre generationerna något av värde för deras liv, samt ”att bli sedd”, vilket relateras 

till faktorer såsom att känna sig behövd och att bli stärkt som person, beskrivs av deltagarna 

som viktiga förutsättningar för det egna subjektiva välbefinnandet.  

Föreliggande studie visar vidare på att familjen utgör toppen av relationshierarkin, vilket 

främst finner sin förklaring i det djupgående genetiska band som existerar mellan de flesta 

familjemedlemmar. Avslutningsvis indikerar resultatet att deltagarnas relationer i hög grad 

påverkas positivt av åldrandet, bland annat som en återspegling av deras mognande och 

pensionens möjligheter till tidsprioritering av relationer.  

  

 

Hälsa ↔ relationer 
 

I enlighet med andra studier på området understryker föreliggande studie hälsa som en av de 

mest avgörande komponenterna för äldres subjektiva välbefinnande (se t.ex. Wilhelmson, 

Andersson, Waern, & Allebeck, 2005). Vad som bör tilläggas, med tanke på resultatets 

påvisade samband mellan hälsa och relationer, är det faktum att hälsa inte bör exkluderas som 

en viktig mellanliggande faktor vid granskning av sambandet mellan mänskliga relationer och 

subjektivt välbefinnande. Hälsa, som både faktisk och upplevd kapacitet, är inte endast en 

grundförutsättning för vidmakthållna relationer utan bör även betraktas som ett resultat därav.  

Det dubbelriktade samband mellan hälsa och relationer som framkom i denna studie, visar 

starka kopplingar till Antonovskys (1987) begrepp ”KASAM” – känsla av sammanhang. 

Känsla av sammanhang är en mycket viktig beståndsdel när det gäller upprätthållandet av ens 

position på kontinuet hälsa-ohälsa och rörelse mot dess friska pol (1987). Antonovsky 

beskriver begreppet på följande sätt: 
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The sense of coherence is a global orientation that expresses the extent to which one has 

a pervasive, enduring though dynamic feeling of confidence that (1) the stimuli deriving 

from one´s internal and external environments in the course of living are structured, 

predictable, and explicable; (2) the resources are available to one to meet the demands 

posed by these stimuli; and (3) these demands are challenges, worthy of investment and 

engagement. (1987, s.19) 

  

Resultatet indikerar att deltagarna visar på (1) begriplighet genom att de alla har befunnit sig i 

åldrandeprocessen under en längre tid, liksom det faktum att samtliga deltagare kan finna 

positiva aspekter av åldrandet ifråga om relationer. Deltagarna tycks likaså visa på olika 

nivåer av begriplighet genom ett, i olika grad, accepterande och anpassning till åldrandet och 

de hälsoresurser som finns tillgängliga. Detta skulle kunna relateras till variation ifråga om 

Brickman och Campbells adaptationsteori. Denna teori innebär att vi tenderar att ändra våra 

förväntningar i koppling till erfarandet av positiva och negativa händelser; vi återanpassar till 

samma välbefinnandenivå som tidigare, efter upplevelsen av en negativ händelse, genom att 

sänka våra förväntningar (hämtad ur Berg et al., 2006).  En annan möjlig tolkning ligger i det 

faktum att deltagarnas olika syn på hälsa, såväl relaterat till den egna personen som andra, 

skulle kunna spegla olika grad av psykologisk livssyn (ett begrepp använt av Bowling et al., 

2003; Gabriel & Bowling, 2004), personliga krav och/eller faktiskt hälsotillstånd. Det kan 

med stark grund antas, genom påvisat samband mellan hälsa och relationer, att anpassning till 

åldrandet, inkluderat äldres upplevelse och definition av hälsa och hälsovillkor, bör ses som 

en betydande aspekt för påverkan på och av mänskliga relationer. Likaså kan antas att 

ovanstående skillnader vad gäller begriplighet har inverkan på äldres syn på relationers 

inverkan på det egna subjektiva välbefinnandet; vilken roll relationer spelar och i vilken grad.  

 Resultatet visar vidare på starka indikationer på (2) hanterbarhet genom koppling till andra 

studier på området vilka understryker det faktum att barn har avsevärd inverkan när det gäller 

stöd i relation till äldres välbefinnande, framförallt ifråga om hjälp med åldrandets svårigheter 

och hälsoproblem (se t.ex. Efklides et al., 2003). Föreliggande studie visar på att deltagarna 

tenderar att uppleva hanterbarhet genom att tillgängliga mänskliga relationer bidrar till 

struktur, begriplighet och undvikande av kaos ifråga om hälsoaspekter (frånvaro av negativa 

affekter). Detta kan tolkas utifrån det faktum att oro, negativa tankar och känslor (i visst fall 

kopplat till hälsoaspekter) tycks mer närvarande då individen är ensam. Likaså finner detta 

stöd i att relationer upplevs som en form av motståndsresurs eller buffert och en 

motivationskomponent: en barriär och trygghet vid smärta, värk och brist på ork samt en 

motiverande faktor för socialt utbyte och hälsofrämjande aktiviteter. Denna studie bidrar 

därmed med mänskligt stöd som en möjlig förklaring till vad som kan tänkas understödja och 

bidra till de psykologiska faktorer som forskning framhåller som mellanliggande i 

korrelationen mellan hälsorelaterade faktorer och subjektiv livskvalitet (se t.ex. Efklides et al., 

2003).  

Resultatet indikerar likaså kopplingar till den tredje komponenten (3) meningsfullhet. Trots 

den utmaning hälsan utgör i form av brister kopplade till den egna individen (brist på ork) och 

andra individer (exempelvis vänners försämrade hälsa) upplever deltagarna ändå relationer 

som värda investering och engagemang. Relationer i sig kan ha hälsofrämjande effekter på 

deltagarna, såsom att relationer medför att de upplever en känsla av att vara ”unga i sinnet” 

och minskad fokusering på hälsobesvär till förmån för att andra hamnar i centrum för det egna 

tänkandet. Det ligger nära till hands att anta att äldre som accepterar åldrandets gränser ifråga 

om hälsa och som upplever ett idealt stöd från nära relationer, tycks kunna omvandla närvaro 

av negativa affekter, såsom relationsförändringar till följd av hälsobrister eller mänskliga 

förluster, minskad kontaktkvantitet och/eller brist på ork, till närvaro av positiva affekter. 
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 Vad som slutligen bör betonas som markant i resultatet, och som inte kan underordnas en 

teori, är att den närmaste omgivningens välbefinnande och hälsa bör ses som en 

bedömningsgrund för deltagarnas välbefinnande. Samtliga deltagare beskriver hur det egna 

välbefinnandet hamnar i bakgrunden till förmån för andras välbefinnande. Viktigt att 

uppmärksamma här är följderna vilka kan härledas ur detta. En positiv aspekt är det faktum 

att samtliga deltagare betonar vikten av ”att se”, att bidra till andras välbefinnande, vilket 

därmed indirekt kan antas upprätthålla och öka deltagarnas välbefinnande. Resultatet 

understryker vidare att deltagarna undviker att oroa andra med sin egen hälsa eller tankar på 

andras hälsa i och med att de inte vill störa eller bekymra familjen, då detta upplevs resultera i 

negativ inverkan på närståendes välbefinnande. Genom att deltagarna undviker att delge sina 

tankar till närstående skapas därigenom en negativ spiral genom en slags självuppoffring; 

deltagarna tvingas till att ensamma hantera dessa negativa upplevelser (ensamhet som tidigare 

i denna studie har understrukits som bas för negativa tankar och reflekterande kring 

hälsobesvär), vilket i sin tur kan antas minska deras väl- och hälsobefinnande. Denna studie 

kan därmed delvis bekräfta och visa på en möjlig förklaring till Gabriel och Bowlings (2004) 

indikationer på negativa konsekvenser för subjektivt välbefinnande/livskvalitet i form av oro 

och ansvar för familjemedlemmarna. Att deltagarna inte alltid anförtror negativa aspekter i 

samband med subjektivt välbefinnande bör även föranleda kritisk reflektion kring om 

deltagarna vågar delge (i direktkontakt) tankar kring vad som ytterligare kan tänkas öka deras 

välbefinnande alternativt vad i nuvarande relationer som minskar välbefinnande och bör 

föranleda förändring.  

Sammanfattningsvis visar ovanstående resultat på kopplingar till främst Woolcock och 

Narayans (2000) definition av ”socialt kapital”: “Intuitively, then, the basic idea of social 

capital is that a person's family, friends, and associates constitute an important asset, one that 

can be called on in a crisis…” (s. 226), med hantering i fokus. Nedanstående temadiskussion 

visar dock även på att mänskliga relationer kan komma att bli ”…enjoyed for its own sake…” 

(Woolcock & Narayan, 2000, s. 226).  

 

 

Socialt kapital 

 
Likt andra studier på området (se t.ex. Bowling et al., 2003; Wilhelmson et al., 2005) klargör 

föreliggande studie att den sociala kontexten har betydelsefull inverkan på äldres subjektiva 

välbefinnande. Denna studie kan likaså bekräfta Gabriel och Bowlings (2004) resultat vilket 

framhöll vikten av en ömsesidigt emotionell relation; deltagarna understryker vikten av balans 

mellan olika faktorer, såsom ”att se” och ”att bli sedd”, oberoende och beroende. 

Inledningsvis beskrevs hur social förlust, med förluster inom den sociala domänen, det vill 

säga att inte behövas av andra eller minskad respekt från andra, kunde relateras till 

välbefinnande (Steverink et al., 2001). Resultatet kan utifrån deltagarnas utsagor inte bekräfta 

att de upplever social förlust utöver minskat antal relationer. Dock tyder resultatet på att 

deltagarna upplever en rädsla/oro inför att inte längre behövas av andra och att de inte längre 

har något att bidra med. Detta kan tolkas som att deltagarna upplever en rädsla för social 

förlust och framhäver därmed faktorer som inte endast är direkt länkade till det egna 

välbefinnandet, utan även till förmågan att upprätthålla relationer. Dessa resultat skulle kunna 

antas bekräfta Bowling et al.s (2003) studie, vilken indikerar att tanken på exkluderandet av 

en ömsesidig roll skapar en rädsla hos äldre för minskat oberoende och en oro för att betraktas 

som en börda av sin familj. Dock skulle resultatet även kunna antas spegla deltagarnas rädsla 

inför ett endimensionellt förhållande, där andra människor upplevs som ickeberoende av 

deltagaren. Klart står att denna studie kan bekräfta tidigare forskning som framhäver 
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oberoende som en viktig faktor för bidrag till subjektivt välbefinnande bland äldre (Gabriel & 

Bowling, 2004). Att deltagarna betonar balansen mellan oberoende och beroende med både 

hälso- och sociala aspekter som grund, men ändå kan betrakta ett ökat beroendeförhållande 

till andra människor som positivt för det egna välbefinnandet (exempelvis som ett substitut för 

den bortgångna livspartnern eller undvikandet av negativa tankar), skulle kunna relateras till 

en förståelse av åldrandeprocessens krav på individens hälsa. Detta skulle kunna 

sammankopplas med Antonovskys (1987) resonemang om begriplighet. En annan möjlig 

tolkning kan vara att deltagaren ser ett ökat beroendeförhållande som fördelaktigt, bland annat 

som en grundförutsättning för välbefinnande och visst fortsatt oberoende (t.ex. att kunna leva 

kvar i sin hemmiljö), tills det egna och andras oberoende ställs under alltför omfattande 

påfrestning.  

 Denna studie kan vidare bekräfta flertalet av de bidragande faktorer som forskning på 

området betonar som grundläggande för äldres välbefinnande när det gäller relationer: 

förhindrandet av ensamhet, behov av ömsesidigt emotionellt stöd, upprätthållande av 

självförtroende, tillhandahållande av hjälp (se Gabriel & Bowling, 2004). Dock visar 

resultatet även på andra signifikanta fynd vilka inte tycks ha framkommit, eller betonats i lika 

hög grad, i tidigare studier. Forskning på området tycks delvis förbise en viktig punkt, utöver 

nämnandet av äldres rådgivande roll (se t.ex. Gabriel & Bowling, 2004), nämligen det faktum 

att äldres bidrag till andras välbefinnande är en viktig dimension av äldres subjektiva 

välbefinnande. Avgörande för kartläggningen av vilken inverkan relationer har för äldres 

välbefinnande, tycks inte endast vara andras agerande utan även äldres eget handlande, vilket 

kan läsas utifrån det faktum att andras viktigaste bidrag tycks vara att få den äldre att känna 

sig behövd. Att endast ”bli sedd” kan med stark grund antas utgöra en negativ bas för äldres 

välbefinnande. Intressant att konstatera är att upplevelsen av ”att bli sedd” (vad andra bidrar 

med för att skapa välbefinnande hos deltagarna) kan delas in i två underkategorier, dels det 

direkta givandet vilket främst menas ske i form av att få tillbaka genom ”att se”, dels ett 

indirekt givande. Detta indirekta givande tycks baseras dels på att närstående ger till sina egna 

liv - en egen prioritering av välbefinnandet - vilket kan antas öka deltagarens välbefinnande 

genom minskad oro, dels genom att andra relationsaktörer aktivt ser till att det sker en 

frånvaro av negativa affekter i deltagarens liv, vilket därmed indirekt stärker positiva affekter. 

Vad som bör betonas i relation till ovanstående resultat är att deltagarnas livshistoria kan 

antas påverka deras upplevelse av relationers inverkan på det subjektiva välbefinnandet i hög 

grad; deltagarnas olika grad av självkänsla tyder bland annat på olika behov av 

”uppbackning”/stöd, vilket i sin tur kan antas reflektera olika grad av beroende till närstående 

relationer. 

Grannrelationens bidrag till deltagarnas subjektiva välbefinnande kan likaså bekräftas av 

andra studier på området, vilka understryker relationens instrumentella karaktär ifråga om 

säkerhet och praktisk hjälp (Gabriel & Bowling, 2004). Denna studie visar dock på en viss 

skillnad från tidigare studier på området som gör gällande att vänner skulle ha en starkare 

koppling till omedelbart välbefinnande än familjemedlemmar (Larson et al., 1986) och att 

familjen främst skulle identifieras med tillhandahållande av praktisk hjälp (Bowling et al., 

2003). Att denna studie pekar på att familjen bör ses som den viktigaste relationskällan till 

subjektivt välbefinnande, finner sin förklaring i att familjen betyder mer för deltagarna genom 

det emotionellt djupgående genetiska band som existerar mellan de flesta familjemedlemmar. 

Det kan, utöver den förklaring deltagarna själva direkt anger, antas att vänskapsrelationer 

inkluderar hälsoproblem i högre grad än familjerelationer, vilket därmed föranleder 

antagandet att familjen kan tänkas bli en form av flykt från den egna ensamheten, negativa 

relationsförändringar samt erfarandet av hälsobesvär och därigenom minskas närvaro av 

negativa affekter. En annan möjlig tolkning är att vänskapsrelationen inte alltid kan tillgodose 

deltagarnas relationsbehov ifråga om upprätthållande av balans mellan oberoende och 
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beroende i samma utsträckning som yngre generationer kan. I anslutning till denna diskussion 

bör dock betonas att den kontrast familjerelationen utgör till vänskapsrelationen, när det gäller 

bidrag till deltagarnas välbefinnande, är av relativt låg grad. 

Existerar det då viktiga förändringar över tid vilka bör uppmärksammas? Få studier på 

området har visat på en longitudinell effekt när det gäller relationers inverkan på det 

subjektiva välbefinnandets utveckling hos enskilda individer. Studier gör dock gällande att det 

bland äldre existerar en starkare koppling mellan socialt nätverk och subjektivt välbefinnande 

än bland yngre grupper (Pinquart & Sörensen, 2000), vilket kan bekräftas av denna studie. 

Resultatet tyder på att deltagarna upplever att åldrandet har en positiv inverkan på relationer. 

Det mest frekventa svaret innefattade en beskrivning av hur relationer numera upplevs som 

mer betydande för det egna välbefinnandet, framförallt som en faktor av nya möjligheter till 

följd av tidsprioritering och deltagarens egna mognande livssyn. En annan möjlig tolkning 

ligger i det faktum att relationsförändringar till följd av hälsobesvär, mänskliga förluster samt 

delvis minskad kontaktfrekvens kan antas fungera som en sorts väckarklocka, vilken får till 

konsekvens att individer vid stigande ålder ”skalar bort” faktorer som är viktiga för yngre 

människors välbefinnande för att istället prioritera ett fåtal. Vad som bör betonas är att 

föreliggande studie är i viss överensstämmelse med Carstensens ”socioemotional selectivity 

theory” (Carstensen, 1992) på så sätt att denna studies deltagare tycks ha reducerat antalet 

nära kontakter i det sociala nätverket och därigenom visar på selektivitet ifråga om sina 

relationer. Dock visar denna studie på en viss skillnad till ovan nämnda teori i och med att 

deltagarnas utsagor vittnar om att denna reducering i kontaktnätet inte alltid är en följd av 

frivilliga val, utan kan likaså reflektera hälsoproblem ifråga om förmågan att upprätthålla 

kontakt och kan läsas utifrån det faktum att nya initiativ till kontakt inte sker som vid yngre 

år. Detta tycks dock motivera både deltagarna och andra till att investera i relationen; 

framförallt två faktorer, hälsa och ensamhet, tycks underbygga ökad kontaktkvalitet, vilket i 

sin tur tycks upprätthålla och öka den äldres subjektiva välbefinnande. 

 

 

Validitetsaspekter 

 
I kvantitativ metod beskrivs begreppet validitet som förmågan att mäta det som avses att 

mäta, medan begreppet inom kvalitativ forskning istället benämns som undersökningens 

vetenskapliga värde och brukar åsyfta aspekter såsom kvalitet, trovärdighet och 

meningsfullhet (Langemar, 2008). Vad som bör betonas i anslutning till diskussion kring 

validitetsaspekter är att samtliga intervjuer spelades in via diktafon, vilket kan tänkas ha stärkt 

att viktig information inte uteslutits. Ytterligare en positiv validitetsaspekt kan 

sammankopplas med det faktum att en pilotintervju genomfördes med en kvinna som var 

representativ för urvalsgruppen, vilket syftade till att säkerställa frågornas relevans för 

studiens syfte och finna aspekter för att underlätta deltagarnas förståelse av begreppet 

”subjektivt välbefinnande”. Denna pilotintervju, i kombination med noggrann läsning av 

tidigare forskning, kan antas öka det faktum att begreppet ”subjektivt välbefinnande” 

fångades in och därmed att frågeställningen besvarades. Vidare bör uppmärksammas att en 

individs vana och förmåga att prata om sina känslor och tankar med stor sannolikhet kan antas 

påverka resultatet och därmed kan förväntas utgöra ett möjligt hot mot validiteten. Materialets 

brukbara omfång, och möjliga kopplingar till andra studier på området och teorier, talar dock 

för att resultatet kan betraktas som både uttömmande och ämnessignifikant. Resultatet kan ses 

som ett kunskapstillskott för de yrkesgrupper som dagligen möter äldre i sitt arbete, 

exempelvis sjukvårdspersonal, psykologer och personal på äldreboenden, och som aktivt 

arbetar med hälsofrämjande insatser för äldre, såsom att effektivisera vården.  
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Främst visar studiens metodförfarande på två begränsningar ifråga om validitet och i viss 

mån reliabilitet. Den första begränsningen berör frågeområdet ”önskningar”. Av resultatet 

framgår att de flesta deltagarna upplevde andras bidrag till sitt eget välbefinnande som fullt 

tillfredställande. Vad som dock bör betonas i anslutning till detta frågeområde är att 

deltagarnas ord skulle kunna spegla en sorts social önskvärdhet (i och med en tro att 

intervjumaterialet både direkt och indirekt enbart skulle beröra positiva aspekter), ett 

uteslutande av negativa aspekter för att inte framställa de närstående kontakterna som 

bristfälliga och/eller en konsekvens av att sätta andra i första rummet och därmed sällan 

reflektera över egna krav, snarare än den faktiska upplevelsen. Detta skapar svårigheter ifråga 

om tankar relaterade till detta frågeområde åsyftar den ”sanna” versionen.  

Den andra begränsningen syftar till föreliggande studies möjligheter till kvalitativ 

generaliserbarhet, ett begrepp som åsyftar hur väl resultatet kan generaliseras till den 

population och det ämne man studerar (Langemar, 2008). Denna kan antas vara begränsad då 

urvalsförfarandet sätter gränser för applicerande på population. Det kan inte uteslutas att ett 

handplockat urval skulle kunnat resultera i ett infångande av andra relevanta kvaliteter än de 

funna i resultatet. Dock bör understrykas att urvalskriterierna för studien, deltagarnas olika 

socioekonomiska status samt deltagarnas bekräftelse av varandras svar (vilket skulle kunna 

tänkas belysa någon sorts mättnad och täckande information), talar för en möjlig 

generalisering till äldre representativa för urvalsgruppen. Detta utesluter dock inte 

möjligheten att andra generationsled och äldre tillhörande ”det sjuka åldrandet” kan tänkas 

åsyfta andra kvaliteter och upplevelser vid sitt erfarande av åldrandet.  

Avslutningsvis bör betonas att direkta frågor kring minskande av subjektivt välbefinnande 

inte har använts som underlag vid insamlandet av data. Det kan dock antas att frågor som 

berör negativa aspekter indirekt kan tänkas fånga in positiva faktorer, vilket leder till ett 

möjligt antagande om att detta ytterligare skulle kunna ha belyst området.  

 

 

Resultatets signifikans och framtida forskning 
 

Kunskap om relationers inverkan på subjektivt välbefinnande är betydelsefullt i mötet och 

förståelsen av äldre människor och åldrandet. Denna studie visar, bland annat genom sitt 

uppmärksammande av ett dubbelriktat samband mellan hälsa och relationer, på vikten av att 

betrakta äldres hälsa/välbefinnande inte endast utifrån fysiska och psykiska faktorer, utan 

även utifrån sociala aspekter. Viktigt att betona i anslutning till resultatets signifikans är att 

inte endast nära kontakters direkta agerande tycks avgörande för de äldres välbefinnande 

utan även dessa kontakters välbefinnande, vilket i denna studie har beskrivits utgöra en 

bedömningsgrund för äldres hälsa och subjektiva välbefinnande. Ett antagande är därmed att 

äldres minskande välbefinnande ibland kan finna sin förklaring i de omgivande mänskliga 

kontakternas sviktande välbefinnande. Windle och Woods (2004) konkluderade utifrån sina 

resultat en möjlig mekanism (psykologiska resurser), genom vilken äldre människor reagerar 

och hanterar olika sorters hot mot det egna subjektiva välbefinnandet, särskilt de hot som 

uppstår ifråga om minskad hälsa och svårigheter vad gäller deras hemmiljö. Föreliggande 

studie indikerar att denna möjliga mekanism likaså skulle kunna antas definieras som 

och/eller understödjas av mänskliga relationer.  

Wilhelmson et al. (2005) fann i sin studie att sociala relationer och deras koppling till 

livskvalitet nämndes av 72 procent av undersökningens kvinnor, men endast av 44 procent av 

de manliga deltagarna. Föreliggande studie har likaså funnit indikatorer (ej tillräckligt med 

manliga deltagare för att styrka det framkomna resultatet) på att det skulle finnas en viss 

könsskillnad i synen på kopplingen mellan relationer och subjektivt välbefinnande bland 
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äldre. Samtliga deltagare, utom den manliga, nämnde relationer vid förfrågan om ”Vad 

innebär välbefinnande för dig?”. Den manliga deltagaren betonade relationer som viktigt för 

det egna välbefinnandet först efter direkt fråga från undersökningsledaren. Detta skulle kunna 

utgöra en grund för framtida forskning inom det aktuella området. I diskussionen betonades 

det faktum att äldres bidrag till andras välbefinnande var en viktig dimension av äldres 

subjektiva välbefinnande. Detta var ett fynd vilket inte tycks ha framkommit, eller betonats i 

lika hög grad, i tidigare studier. Därmed bör även detta betraktas som en intressant aspekt för 

vidare forskning. 
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Barrier against pain 

Elderly on the influence of human relationships on their subjective 
well-being 

 
Johanna Dackander 

 

Research indicates that there is a strong connection between social network 

and subjective well-being even among elderly. The aim of this survey was 

to map out in what way human relationships are considered creating 

subjective well-being. Seven participants, aged 75-88, were interviewed. 

This survey emphasized a bidirectional connection between health and 

relationships. Health, as both actual and perceived capacity, is not only a 

prerequisite for sustaining relationships but should also be looked upon as a 

result thereof. Furthermore, reciprocity appeared to be of great importance, 

meaning elderly people´s contributions to other people´s well-being as well 

as the feeling of what others do in order to increase their well-being. 

Findings also suggest that family makes up the top of the relationship 

hierarchy and that the elderly people´s aging had influenced their 

relationships positively. The survey highlights the importance of also 

considering elderly people´s health/well-being from a social point of view.  

 

Keywords: subjective well-being, elderly, social relationships, health 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


