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Abstract 

 
This paper is based on previous research which has identified four main factors that has contributed to 

the emergence of loneliness, these are "without close relationship," "alienated," "deviant" and 

"inadequate ties of friendship". The two factors "without close relationship" and "inadequate ties of 

friendship" is presented in the same theme in the paper. The aim is to, based on these factors, explain 

how feelings of loneliness may arise in society. It is desirable that this will lead to knowledge that is 

useful for the social worker. The paper is literature-based and the approach is conceptual analysis. 

Scientific reports and texts have been used in the analysis of the emergence of loneliness. The analysis 

showed that loneliness as a cause of "without close relationship" and "inadequate ties of friendship" can 

be explained by the separation of homes and businesses which leads to a weakening of community 

among family members. Additional explanations are distant contacts and a jaded attitude in society. The 

feelings of not fitting in and being misunderstood in society, with its many choices and options, are 

explanations for the emergence of loneliness linked to the second factor, "deviation". The explanations 

for the "alienation" as a factor for loneliness is superficial community in places of work, organizational 

changes and uncertainty in the places of work and labor market. Furthermore, the feeling of 

meaninglessness is a fundamental problem of modern social life. Finally, knowledge of loneliness is 

useful for social workers as it allows better treatment and better action. 

 

Keywords: loneliness, lack of social relationships, social responsiveness, jaded attitude, deviation, 

norms, alienation, superficial community, interchangeability



 

 

Sammanfattning 

 

Denna uppsats utgår från tidigare forskning som har konstaterat fyra huvudsakliga faktorer som bidragit 

till uppkomsten av ensamhetskänslor, dessa är ”utan närrelation”, ”otillräckliga vänskapsband”, 

”avvikande” och ”alienerad”. De två faktorerna ”utan närrelation” och ”otillräckliga vänskapsband” 

behandlas under samma tema i uppsatsen. Syftet är att utifrån dessa faktorer förklara hur känslor av 

ensamhet kan uppstå i samhället. Förhoppningen är att detta ska leda till kunskap som är användbar 

inom det sociala arbetet. Uppsatsen är litteraturbaserad och tillvägagångssättet utgörs av en 

begreppsanalys. Uppkomsten av ensamhet har utifrån faktorerna analyserats med hjälp av vetenskapliga 

rapporter och texter. Analysen visade att ensamhetskänslor på grund av ”utan närrelation” och 

”otillräckliga vänskapsband” kan förklaras av separeringen av hushåll och företag vilket leder till en 

försvagning av gemenskap familjemedlemmar emellan. Ytterligare förklaringar är distanserade 

kontakter och en blaserad attityd i samhället. Känslan av att inte passa in och att vara missförstådd i ett 

samhälle med mycket press och många val är förklaringar till uppkomsten av ensamhetskänslor utifrån 

den andra faktorn, ”avvikande”. Förklaringarna till ”alienerad” som en faktor till ensamhetskänslor är 

ytlig gemenskap på arbetsplatsen, organisationsförändringar samt en osäkerhet på både arbetsplatsen 

och arbetsmarknaden. Vidare är känslan av meningslöshet ett grundläggande problem i det moderna 

sociala livet. Slutligen är kunskap om ensamhet användbar för socialarbetare då det möjliggör ett bättre 

bemötande och bättre insatser. 

 

Nyckelord: ensamhetskänslor, bristande sociala relationer, social responsivitet, blaserad attityd, 

avvikelse, normer, alienation, ytlig gemenskap, utbytbarhet 
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1. Inledning 

 

”Detta är slutligen ensamheten: att spinna in sig i sin egen själs silke, förpuppas och vänta 

på metamorfosen, ty en sådan uteblir icke. Man lever under tiden på sina upplevelser, och 

telepatiskt lever man andras liv. Döden och uppståndelsen; en ny uppfostran till ett okänt 

nytt.” (Strindberg 1916, s. 145) 

 

Detta är ett illustrerande citat ur August Strindbergs verk ”Ensam” (1916). I detta 

självbiografiska verk skildrar Strindberg sin återkomst till storstaden efter en längre tids 

vistelse på landsbygden. Strindberg berättar om en ensamhet som är både skrämmande och 

mörk samtidigt som den frigör honom och bidrar till att utveckla ett större självansvar. Det 

händer att det går veckor utan att han pratar med en annan människa och denna ensamhet gör 

Strindberg orolig. Stundtals känner han sig bannlyst och hånad av omgivningen. Hans  

primära umgänge utgörs av ytliga kontakter med enstaka kafégäster, arbetskamrater, äldre 

människor på promenadstråken och gamla skolkamrater som han stillsamt nickar åt i 

förbifarten. Överallt i storstaden finns intrycken från andras gemenskaper, på balkongen 

betraktar han grannars och familjers liv, hör hur människor ropar till varandra och telefoner 

ringer retsamt (Strindberg, 1916). Denna illustrerande text skrevs för omkring hundra år 

sedan och den visar att ensamhet inte enbart är ett fenomen som är aktuellt idag. Ämnet är 

omdebatterat och det har publicerats ett antal böcker som på olika sätt behandlar ämnet 

ensamhet. Ett nutida exempel på detta är boken ”Så dödar vi en människa” av Stefan Gurt 

(2012). Den handlar om hans fars sista tid i livet, en tid som präglades av likgiltighet och 

ensamhet. Denna historia är inte unik, utan den kan snarare betraktas som ett inlägg i den 

pågående debatten om den ensamhet som finns hos människor på äldreboenden. 

 

Begreppen ensam och ensamhet är nyanserade begrepp. Det kanske framförallt uppfattas som 

ett negativt laddat begrepp, för vissa människor är det kanske till och med livets största 

rädsla. I nationalencyklopedin finns synonymer som avskildhet och utanförskap, men också 

unik och ensam i sitt slag vilket visar att det finns positiva aspekter av ensamhet. En ofrivillig 

ensamhet är något som alla människor kan känna någon gång i livet. Däremot kan det vara 

svårt att definiera och ”ta” på ensamhet. Detta för att ensamhet är en individuell känsla som 

kanske bäst definieras av personen själv. Känslor av ensamhet kan uppkomma av en mängd 

olika anledningar. Det kan handla om att man inte känner sig hörd eller sedd. Det kan även 
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handla om en avsaknad av fysisk närhet som gör att man känner sig ensam. Det häktiska livet 

i storstäderna kan också påverka känslan av ensamhet. Trots att man ständigt är omgiven av 

människor så kan en känsla av ensamhet infinna sig, exempelvis på tunnelbanan eller på 

arbetsplatsen. Känslan kan till och med förstärkas i storstaden eftersom man ofta blir 

betraktare till andras gemenskaper. Ytterligare en orsak kan vara att det finns uttalade eller 

outtalade förväntningar på hur man ska leva ett rikt socialt liv, vilket kan bidra till känslan av 

utanförskap och ensamhet. Vidare kan det finnas tillfällen i livet då vi kan behöva ensamhet. 

Stundtals kan man känna att man vill dra sig undan för egen tid, reflektion och eftertanke 

över livet. Konsekvenserna av ensamhet kan existera och studeras på olika plan, bland annat 

på ett individuellt, mellanmänskligt och samhälleligt plan. Det individuella planet innebär att 

varje individ kan uppleva en ensamhet i sin vardag oavsett vilken kontext denna befinner sig 

i. Ensamhet på det mellanmänskliga planet gör sig gällande i situationer när människor möts 

och interagerar med varandra. På det samhälleliga planet bidrar olika strukturella 

förutsättningar till ensamhet och utanförskap. De olika nivåerna kan överlappa varandra och 

gränserna dem emellan kan vara oklara. I denna uppsats har de två sistnämnda nivåerna 

behandlats. 

 

Socialt arbete handlar om att möta människor med skiljda livssituationer och i olika skeden i 

livet. Att bedriva professionellt socialt arbete handlar därmed om att kunna se människor i sitt 

sammanhang, vilket kräver att socialarbetaren måste ta hänsyn till många faktorer runt 

klienten. Det sociala arbetet beskrivs ibland som samhällets yttersta skyddsnät. Människor 

som söker hjälp hos dessa verksamheter har därmed sällan någon annanstans att vända sig. I 

denna bemärkelse är de ensamma i sin situation. Dessa ensamhetskänslor kan till viss del 

vara svåra att tala om eftersom de ofta är behäftade med skam. Vidare är det viktigt att 

socialarbetaren har förståelse för klientens upplevelse av att stå ensam gentemot den stora 

verksamhet som socialarbetaren företräder. Kunskap om ensamhet och dess förutsättningar 

kan leda till en större förståelse för den enskilda klientens livssituation. Dessa kunskaper 

skulle även kunna leda till ett bättre bemötande och i förlängningen även mer adekvata 

insatser. 

 

1.1 Tidigare forskning 

I en undersökning genomförd av Novum, för Röda korsets räkning, tillfrågades närmare 2000 

personer om deras inställning till ensamhet. Den webbaserade enkätundersökningen 
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genomfördes under 2011 och riktade sig till personer från 30 år och uppåt. Resultatet visade 

att mer än 40 procent av de tillfrågade någon gång under det senaste året upplevt en känsla av 

ofrivillig ensamhet. Vidare visade undersökningen att ensamhet upplevs som någonting 

skamfyllt av en av tre tillfrågade. Den visade även att det kan vara svårt för människor att 

berätta för andra om sin ofrivilliga ensamhet, detta bekräftar fyra av tio tillfrågade. Rädsla för 

framtida ensamhet besvarades av en av tre mellan 30-65 år som mycket eller ganska stor och 

en av tio tillfrågade angav att det inte fanns någon person i deras närhet att kontakta om de 

skulle känna ensamhet. Slutligen visade undersökningen att över 40 procent tycker att det är 

individens eget ansvar om denne skulle vara ensam. Undersökningen kan inte förväntas ge 

svar på hur hela svenska befolkningen skulle svara, däremot kan den ge en fingervisning om 

hur utbrett fenomenet ensamhet kan vara (Röda korsets hemsida 1, Röda korsets hemsida 2, 

2012-05-04). Vidare visar statistik från Statistiska centralbyrån att andelen ensamhushåll 

växer i Sverige vilket styrker det faktum att ensamhet är vanligt förekommande i vårt 

samhälle (Statistiska centralbyråns hemsida, 2012-05-04). 

 

1960- och 70-talet kan ses som startpunkten för forskning kring ensamhet, även om 

forskningen under denna period var begränsad. Forskningen kring ensamhet, från 1960-talet 

fram tills idag, har framförallt varit centrerad kring en negativ ensamhet som beror på brister i 

exempelvis det sociala livet. Under 1980-talet blev det allt vanligare att mäta ensamhet i olika 

empiriska studier. Dessa undersökningar baserades i början framförallt på frågan: ”känner du 

dig ensam?”, men forskare kom senare att studera ensamhet via olika skalor. Skalorna 

innehöll olika påståenden och frågor som bättre kunde mäta upplevelser av ensamhet 

(Tornstam, Rydell 2010, s. 5-6).  

 

Efter att de första studierna kring ensamhet främst fokuserat på ensamhetsupplevelser kom 

1980-talet även att präglas av studier kring orsaker och effekter av upplevelsen att känna sig 

ensam. Dessutom började man kartlägga utmärkande kännetecken på ensamhetsupplevelser. 

Ensamhetsforskningen under 1990-talet och 2000-talet har framförallt präglats av 

utvecklande och förbättrande av mätskalor, mätningar inom särskilda grupper, sambandet till 

olika mekanismer samt undersökningar där orsaker till ensamhetsupplevelser står i fokus. 

Exempelvis har forskare under 2000-talet intresserat sig för sambandet mellan ensamhet och 

den tekniska utvecklingen (Tornstam, Rydell 2010, s. 6-7). 
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Uppsalas sociologiska institution var först med att utföra en omfattande forskning kring 

ensamhet. År 1985 sammanställdes upplevelser av ensamhet bland personer mellan 15 och 79 

år som mätts vid en enkätundersökning. Mätningen behandlade olika ensamhetstyper, 

ensamhetsupplevelser, orsaker och hanteringsmekanismer. År 2008 kom studien att upprepas 

(Tornstam, Rydell 2010, s. 5). I studien som genomfördes år 1985 svarade 49 procent ja på 

frågan om de ofta eller ibland känner sig ensamma. År 2008 svarade 42 procent av de 

tillfrågade ja på denna fråga. På 23 år har alltså ensamhetsupplevelser minskat med 7 

procentenheter i de samtliga tre åldersklasser som tillfrågades. Åldersklasserna som 

tillfrågades var personer mellan 25-44 år, 45-64 år och 65-79 år. Den sänkning som uppmätts 

är inte häpnadsväckande stor, det intressanta är snarare hur lika svaren är med tanke på 

generationsförändringen som skett mellan studierna. Det kan vara något förvånande att 

ensamheten i viss omfattning har minskat eftersom det finns en uppfattning, som ofta 

publiceras i media, om att individualiseringen och utanförskapet har ökat de senaste åren 

(Tornstam 2010, s. 8).  

 

Studien har även publicerat resultaten från elva olika frågor kring ensamhet. Två av dessa 

frågor har genererat svar som visar på en ökad ensamhet år 2008 jämfört med år 1985 med 

mer än 5 procentenheter. I det ena fallet har man frågat de olika åldergrupperna om man tror 

sig vara något eller mycket mer ensam än personer i samma åldersgrupp. Resultatet visar en 

ökning från 13 procent år 1985 till 20 procent år 2008. Ökningen noteras främst i 

åldersgruppen 25-44 år. I det andra fallet presenterades ett påstående som respondenterna fick 

besvara med hjälp av en skala. Vid granskandet av alla de tillfrågade åldersgrupperna kunde 

man se en ökning från 8 procent år 1985 till 14 procent år 2008 på påståendet ”jag har alltid 

känt mig ensam”. Svarsalternativet var i detta fall ”stämmer helt eller delvis in”. Även här 

kunde man urskilja ökningen främst hos den yngre åldersgruppen. I de resterande nio 

frågorna som studien omfattade kan man urskilja ett par frågor där skillnaderna mellan 

undersökningsåren är små, sett till alla ålderskategorier. Däremot uppvisar svaren från endast 

den yngre åldersgruppen högre procentuell skillnad. Till exempel visade studien från år 1985 

att 23 procent av respondenterna mellan 25-44 år känt återkommande eller ständig ensamhet 

under de senaste fem åren. Vid 2008 års undersökning kunde en ökning till 30 procent 

noteras. Svaren från påståendet ”jag kommer alltid att känna mig ensam” visade på en ökning 

i två av de studerade ålderskategorierna. I gruppen 25-44 år instämde 6 procent år 1985 ökat 

till 12 procent år 2008. Inom åldersgruppen 45-64 år noterades en ökning på 5 procentenheter 

(Tornstam 2010, s. 8-9). 
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I undersökningen från år 1985 genomfördes även en faktoranalys där de elva olika frågorna 

som undersökningen innehöll kom att delas upp i tre olika dimensioner av ensamhet. Detta 

för att kunna studera olika slags ensamhet hos respondenterna.  De tre dimensionerna av 

ensamhet som faktoranalysen studerade var ensamhetens intensitet och kvantitet, inre 

personlig ensamhet samt positiv ensamhet. I faktoranalysen har åldergrupperna delats in i sex 

olika kategorier mellan 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74 och 75-79 år (Tornstam 2010, s. 

10). 

 

Dimensionen ensamhetens intensitet eller kvantitet belyser hur mycket och hur stor ensamhet 

som respondenterna upplever, den innehåller sex av de elva frågorna som studierna totalt 

innehöll (Tornstam 2010, s. 10). Om man ser till alla de sex frågorna som ingår i denna 

dimension går det inte att urskilja någon nivåskillnad i ensamhetens intensitet och kvantitet 

mellan undersökningsåren, utan likheterna mellan studiernas resultat är det som framhållits. 

Däremot kan det finnas vissa nivåskillnader inom någon av de sex olika frågorna eller inom 

de olika åldersgrupperna. I båda undersökningarna visar sig ensamhetens intensitet och 

kvantitet vara störst bland de yngre respondenterna. Därefter sjunker den och uppvisar inga 

skillnader i resultatet för den sammantagna åldergruppen 25-54. För respondenterna i åldern 

55-79 år visar dimensionen på att ensamhetens intensitet eller kvantitet mellan år 1985 och år 

2008 sjunkit. Gemensamt för undersökningarna är att desto högre ålder respondenterna har, 

desto lägre nivå av intensitet och kvantitet uppvisar dem på skalan (Tornstam 2010, s. 11-12).  

 

Dimensionen inre personlighetsmässig ensamhet belyser i vilken utsträckning som 

respondenterna alltid känt sig ensamma, om de trodde att andra personer betraktade dem som 

ensamma samt om de trodde att de alltid skulle komma att känna sig ensamma (Tornstam 

2010, s. 10). Även inom denna dimension är likheterna stora mellan de två undersökningarna, 

men en liten skillnad har noterats. Undersökningarna visar att medelvärdet inom 

åldergruppen 25-79 stigit från 2,15 till 2,51 på en skala med 15 nivåer. Det är endast mellan 

åldrarna 25-54 som denna skillnad går att observera (Tornstam 2010, s. 13). 

 

Den tredje och sista dimensionen, positiv ensamhet, visar i vilken utsträckning som 

respondenterna söker ensamhet för att det får personen att må bra (Tornstam 2010, s. 10). Här 

redovisas en liten skillnad mellan undersökningsåren där den positiva ensamheten uppges ha 

stigit från skalvärdet 1,35 till 1,49 mellan åldrarna 25-79 år. Även i denna dimension är det 
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en specifik ålderskategori som står för den uppmätta differensen, i detta fall respondenter 

mellan 35-44 år (Tornstam 2010, s. 13-14). 

 

I en studie av Mina Rydell (2010) presenteras åtta olika orsaksfaktorer till uppkomsten av 

ensamhetskänslor. Dessa är ”utan närrelation”, ”otillräckliga vänskapsband”, ”avvikande”, 

”alienerad”, ”dis-located”, ”inte intresserad av andra”, ”saknar transportmedel” samt 

”påtvingad omgivning” (Rydell 2010, s. 53). Fyra av dessa faktorer beskrivs vara de faktorer 

som bidrar starkast till uppkomsten av ensamhetskänslor, dessa fyra faktorer är ”utan 

närrelation”, ”otillräckliga vänskapsband”, ”avvikande” och ”alienerad” (Rydell 2010, s. 53). 

Indikatorerna för ”utan närrelation” är bland annat ”ensamstående” och ”tom bostad”. 

Indikatorerna för ”otillräckliga vänskapsband” är indikatorerna ”inga nära vänner” och ”svårt 

att få kontakt”. Faktorn ”avvikande” uppvisar indikatorerna ”annorlunda”, ”passar inte in” 

och ”missförstådd”. Indikatorerna för faktorn ”alienerad” är bland annat ”saknar mening med 

livet” och ”känner sig inte behövd” (Rydell 2010, s. 40).  

 

Studien visar att känslor av ensamhetsupplevelser kan kopplas ihop med olika orsaksfaktorer 

beroende på respondenternas ålder. Orsaksfaktorerna ”utan närrelation”, ”inte intresserad av 

andra” och ”saknar transportmedel” kan främst urskiljas hos de äldre respondenterna medan 

de yngre främst svarade ”otillräckliga vänskapsband”, ”avvikande” och ”alienerad” (Rydell 

2010, s. 53). Tidigare forskning har kunnat påvisa samband mellan kön och olika orsaker till 

ensamhetskänslor, dock inte i någon större utsträckning i denna studie. Däremot har det 

konstaterats att det finns skillnader gällande respondenternas civilstånd. För ensamboende 

respondenter var det vanligare att märka ut flera olika faktorer som orsaker till 

ensamhetsupplevelser och den mest frekventa faktorn var ”utan närrelation”. Forskningen 

visar vidare att personers uppväxt och hälsa påverkar valet av faktorer. Personer som uppgav 

att de hade ett bra hälsotillstånd eller en trygg uppväxt angav färre faktorer till 

ensamhetsupplevelser än personer med antingen en otrygg uppväxt eller dålig hälsa. Något 

tydligt samband mellan religiositet och angivna faktorer till ensamhetskänslor kunde inte 

uppmätas, vilket kan förvåna då det kan tänkas att religiösa personer skulle uppge andra 

faktorer som orsakar känslor av ensamhetsupplevelser (Rydell 2010, s. 53- 54).  

 

Det är viktigt att framhålla att ett högt antal angivna faktorer till orsakerna bakom 

ensamhetsupplevelser inte automatiskt betyder att han eller hon är mer ensam. Vad man 

uppfattar som orsakerna till sina upplevda ensamhetskänslor och hur mycket man lägger in i 
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faktorerna varierar från person till person. Denna studie byggde på samma frågor som den 

undersökning som genomfördes år 1985. I en jämförelse av studierna framkommer minimala 

skillnader mellan dem (Rydell 2010, s. 54). 

 

I den tidigare forskningen har fyra huvudsakliga faktorer som bidragit till uppkomsten av 

ensamhetskänslor konstaterats, dessa är ”utan närrelation”, ”otillräckliga vänskapsband”, 

”avvikande” och ”alienerad”. De två faktorerna ”utan närrelation” och ”otillräckliga 

vänskapsband” kommer i denna uppsats att behandlas som en och samma faktor. Den tidigare 

forskningen har alltså konstaterat de främsta faktorerna till att människor upplever ensamhet 

men den ger ingen förklaring till faktorerna. Avsikten med denna uppsats blir därför att 

utifrån faktorerna i den tidigare forskningen förklara hur känslor av ensamhet kan uppstå i 

samhället. Utifrån de olika faktorerna sätts begreppet ensamhet och ensamhetskänslor in i en 

kontext i vilken förklaringar nås. Kontexten i denna uppsats utgörs av texter av teoretisk 

karaktär, dessa är av filosofisk, sociologisk och socialpsykologisk natur. Dessa texter är 

resultat av teoretiserande, experiment och empiriska studier. Eftersom uppsatsen kommer 

röra sig i flera olika teoretiska material kommer vi även att beröra dessa olika 

kunskapsområden. 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att utifrån faktorerna, konstaterade i den tidigare forskningen, 

förklara hur känslor av ensamhet kan uppstå i samhället. Förhoppningen är att detta ska leda 

till kunskap som är användbar inom det sociala arbetet. 

 

Frågeställningar 

 Hur kan vi förklara att bristande närrelationer och vänskapsband är en orsak till 

känslor av ensamhet i samhället? 

 Hur kan vi förklara att ”avvikande” är en bidragande faktor till uppkomsten av 

ensamhetskänslor i samhället? 

 Hur kan vi förklara att ”alienerad” är en bidragande faktor till uppkomsten av 

ensamhetskänslor i samhället? 

 



8 

 

 

3. Metod 

 

3.1 Val av metod – begreppsanalys 

Denna uppsats är av kvalitativ art och är litteraturbaserad. Avsikten är att erhålla kunskap 

utifrån redan existerande texter (Dahlborg, Lyckhage 2006, s. 17). Tillvägagångssättet i 

litteraturstudier kan beskrivas som strukturerat och kan liknas vid en spiral som innehåller 

olika och ibland överlappande faser (Friberg 2006, s. 27). Nedan följer en beskrivning av hur 

en begreppsanalys genomförs.  

 

Användandet av begrepp, eller mentala konstruktioner, har flera funktioner. Dels är det en 

viktig grund i kommunikationen mellan människor, dels är det viktigt eftersom det bidrar till 

förståelse och ordning av upplevda händelser. Ett begrepp kan ha flera olika betydelser för 

olika personer och de kan finnas många ord för ett begrepp (Segesten 2006, s. 89-90). De 

akademiska ämnena definieras av en rad olika begrepp, vissa mer betydelsefulla än andra. 

Exempelvis kan begreppet samhällsklasser betraktas som ett av sociologins mer centrala 

begrepp. De mindre betydelsefulla begreppen är viktiga för att skapa förståelse inom den 

akademiska vetenskapsgrenen och dess verksamhetsfält. För att öka förståelsen kring ett 

begrepps innebörd, och samtidigt förklara vad ett begrepp inte innebär, kan karaktäristikan 

klargöras. Till exempel kan en stols karaktärsdrag beskrivas som en liggande träskiva, fäst 

med fyra ben och ett ryggstöd. Den avsedda användningen är att sitta på. Tas ett av dessa bort 

är det inte längre en stol, utan kanske en pall istället eller ett avlastningsbord (Segesten 2006, 

s. 90).  

 

Att göra en begreppsanalys är meningsfullt av flera anledningar. Dels kan metoden användas 

för att analysera begrepp, deras innebörd, särdrag och företeelser, för att sedan utveckla den 

till en mätbar variabel. Dels kan begrepp från teoretiska texter analyseras för att få kunskap 

kring vissa discipliners typiska företeelser. Segesten (2006) menar att begreppsanalysen kan 

bidra till att öka kunskaperna kring ett specifikt område utifrån ett visst intresse och att skapa 

en konsensus kring ofta förekommande begrepp inom olika yrkes- och kunskapsområden. 

Detta kan i sin tur leda till förändringar inom verksamhetsområden där man tidigare arbetat 

inkonsekvent på grund av begrepps olika innebörd för olika personer. En sådan analys kan till 
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exempel leda till ett förbättrat verksamhetsarbete inom socialtjänsten. Att ha förståelse och 

kunskap om ett begrepps innebörd kan bidra till en förståelse för klienters behov och kan 

göra att klienter känner sig mer förstådda (Segesten 2006, s. 91).   

 

Begreppsanalysen kan beskrivas som en formalistisk metod och tillvägagångssättet följer ett 

antal fastställda men ändå modifierbara steg. Det första steget i en begreppsanalys är att välja 

ett avgränsat begrepp som är väsentligt för den disciplinen man vill studera.  Nästa steg blir 

att sätta in begreppet i en viss kontext eller i relation till någonting. Att analysera alla 

kontexter kring ett begrepp blir svårt på grund av att allt inte går att relatera till den specifika 

disciplin analysen ska ingå i (Segesten 2006, s. 92). Begreppsanalysens tredje steg är att börja 

söka efter det valda begreppet i olika källor. Här är det en fördel att söka efter begreppet på så 

många olika sätt som möjligt och inom olika kontexter. En bra utgångspunkt är att söka i 

ordböcker efter definitioner, att leta efter synonymer samt att försöka kartlägga var begreppet 

härstammar ifrån och hur det har förändrats i olika tidsepoker. Begreppssökningen tas sedan 

vidare till publicerade verk inom disciplinen för att se vad som forskats kring begreppet 

tidigare. Detta bidrar till att skapa en djupare förståelse kring det valda begreppet. Läroböcker 

och tidsskrifter från olika vetenskapsområden kan också vara användbara. Det är bra att vara 

kritisk mot begreppet och hur det används i vissa sammanhang. Andra användbara källor till 

kunskap kring det valda begreppet är att se hur det används inom exempelvis skönlitteratur, 

debattinlägg, i tidningar, radio- och tv-program (Segesten 2006, s. 93-94). För att hitta 

begreppets karaktäristika bör materialet sorteras o reduceras, exempelvis efter vad i 

materialet som är kontextspecifikt och vad som är generellt. Allt material som verkar vara 

perifert eller oanvändbart ska sorteras bort. Vidare bör förutsättningarna för begreppet 

identifieras, vissa begrepp existerar endast under vissa förutsättningar och de blir därför 

viktiga att belysa för att få en förståelse för begreppet. Slutligen görs en beskrivning av 

konsekvenserna av begreppet då de flesta begrepp har någon form av konsekvens (Segesten 

2006, s. 94). 

 

I denna uppsats beskrivs ensamhetens karaktäristika, denna presenterades i inledningen 

utifrån ordböcker, tidigare forskning och skönlitteratur. Vidare förklaras förutsättningarna för 

uppkomsten av ensamhetskänslor, dessa är de faktorer som orsakar känslor av ensamhet hos 

människor och dessa konstaterades i den tidigare forskningen.  Begreppen förutsättningar och 

faktorer kommer därmed att användas synonymt. Konsekvenserna av ensamhetskänslor 

behandlas inte i uppsatsen. 
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3.2 Tillvägagångssätt 

Arbetet började med att söka efter information i databaserna ”Sociological abstracts” och 

”Applied social sciences index and abstracts”. Sökorden som användes var ”ensam” och 

”ensamhet”. Genom detta förfarande hittades den tidigare forskningen som har fungerat som 

utgångspunkt för denna uppsats. I denna presenteras åtta faktorer till att människor känner 

ensamhet, fyra av de främsta faktorerna valdes ut för vidare analys.  

 

I en begreppsanalys ska bland annat det valda begreppets karaktäristika och förutsättningar 

identifieras. Begreppets karaktäristika beskrevs i denna uppsats utifrån ordböcker, tidigare 

forskning och skönlitteratur. Förutsättningarna till uppkomsten av ensamhetskänslor, alltså 

faktorerna, fastställdes genom den tidigare forskningen. Dessa är ”utan närrelation”, 

”otillräckliga vänskapsband”, ”avvikande” och ”alienerad”. De två faktorerna ”utan 

närrelation” och ”otillräckliga vänskapsband” behandlas som en och samma förutsättning i 

uppsatsen. Detta motiverades av att de är närliggande faktorer som båda har mänskliga 

relationer som gemensamma nämnare. Nästa steg var att hitta förklaringar till uppkomsten av 

ensamhetskänslor i olika kontexter, i detta fall litteratur (Segesten 2006, s. 92-94). Detta 

gjordes med de olika faktorerna som utgångspunkt. Litteraturen som valdes ut var främst av 

sociologisk, filosofisk och socialpsykologisk natur. De fyra främsta faktorerna till att 

människor känner ensamhet fungerade som sökord under bearbetningen av litteraturen. 

 

De teoretiska texterna i uppsatsen presenteras i ett omfattande analytiskt avsnitt i vilket 

författarnas analytiska resonemang sammanvävs, detta under rubriken ”Begreppsanalys”. 

Valet att inte ha ett fristående teoretiskt avsnitt motiveras med att de teoretiska texterna i sig 

utgör en del av det analytiska resonemanget som förklarar uppkomsten av ensamhetskänslor i 

samhället. Förklaringarna av de olika faktorerna presenteras under teman med likartade 

namn, alltså ”utan närrelation och otillräckliga vänskapsband som orsak till uppkomsten av 

ensamhetskänslor”, ”avvikelse som orsak till uppkomsten av ensamhetskänslor” samt 

”alienation som orsak till uppkomsten av ensamhetskänslor”.  

 

Resonemangen i uppsatsen, och även utformningen av dessa, har formulerats av 

uppsatsförfattarna tillsammans. Däremot har inläsningen av litteraturen i denna uppsats 

fördelats på de två uppsatsförfattarna. Jenny Gregerson har i huvudsak läst texter av Max 
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Weber, Anthony Giddens och Richard Sennett. Hanna Malmstedt har i huvudsak läst texter 

av Karl Marx, Georg Simmel och Johan Asplund. 

 

3.3 Metodkritik 

Valet att göra en begreppsanalys för att kunna förklara uppkomsten av ensamhetskänslor kan 

ifrågasättas. Det kan finnas andra tillvägagångssätt men dessa har efter överväganden valts 

bort. Observationer skulle exempelvis enbart innebära ett iakttagande av en fysisk ensamhet, 

det skulle inte öka förståelsen av de faktorer som ger upphov till ensamhetskänslor. Vidare 

skulle intervjuer enbart ge förklaringar utifrån respondenterna själva och deras upplevelser, 

förklaringar utifrån en större kontext skulle därmed utebli.  

 

De teoretiska texterna i denna uppsats har använts för att förstå och förklara faktorerna till 

uppkomsten av ensamhetskänslor. Dessa har valts på ett medvetet och genomtänkt sätt, detta 

då de har valts med syftet och frågeställningarna i åtanke. Trots detta är det också subjektivt 

valda och kan därmed ifrågasättas, vissa texter har valts utifrån intresse men självklart även 

utifrån tänkbar relevans för ämnet. De teoretiska texterna är avgörande för slutsatsen i 

uppsatsen, andra texter hade således kunnat leda till andra slutsatser. Vidare bör det tilläggas 

att texterna är författade av teoretiker i olika samhällskontexter, gällande både tid och rum. 

Risker som kan vara behäftat med detta är att vi, som lever i en annan samhällskontext, 

misstolkar de teoretiska resonemangen. För att undvika detta har enbart originaltexter 

använts. 

 

I denna uppsats görs inte anspråk på att presentera samtliga förklaringar, eller för den delen 

fullständiga sådana, till uppkomsten av ensamhetskänslor. Det finns en medvetenhet om att 

förklaringar till uppkomsten av ensamhetskänslor och dess faktorer kan sökas i flera eller 

andra texter.  
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4. Begreppsanalys 

 

I detta avsnitt kommer förklaringarna till uppkomsten av ensamhetskänslor att presenteras. 

De olika temana kommer att utgöras av presentationer av de teoretiska texterna och 

genomgående analytiska resonemang.  

 

4.1 Utan närrelation och otillräckliga vänskapsband som orsak till uppkomsten av 

ensamhetskänslor 

Några av de största faktorerna till ensamhetskänslor är att människor saknar nära relationer 

och har otillräckliga vänskapsband. Indikatorerna för dessa var bland annat ”inga nära 

vänner”, ”svårt att få kontakt” och ”ensamstående” (Rydell 2010, s 40). I detta avsnitt 

kommer därför en beskrivning av mänskliga relationer att presenteras. 

 

Mänskliga interaktioner 

Både Johan Asplund (1987) och Georg Simmel (1995) utgår ifrån mänskliga relationer i 

deras beskrivning av ensamhet, båda två menar att menar att mänskliga interaktioner styrs 

och påverkas av en så kallad växelverkan (Asplund 1987, s. 11-12, Simmel 1995, s. 55, 113, 

146). Asplund menar att människan är en socialt responsiv varelse, detta styr och påverkar 

dennes handlingar. Begreppet social responsivitet, myntat av Asplund, är ett spontant och 

ständigt växelspel mellan människor i samhället. Begreppet socialitet kan översättas med 

mänsklig sällskaplighet. Begreppet responsivitet kan översättas med reaktion eller svar 

(Asplund 1987, s. 11-12). Den sociala responsiviteten finns inom människan, som en vilja att 

reagera och svara på stimuli, men framträder tydligast som ett omslutande yttre system 

runtom individen. Social responsivitet beskrivs inte som en produkt av människan utan 

människan och dess ego är ett resultat av den sociala responsiviteten (Asplund 1987, s. 19, 

33). Simmel menar att det i samhället ständigt sker ett utbyte mellan individer eller element, 

en så kallad växelverkan. Varje relation och varje möte är ett utbyte eller en växelverkan, från 

det stora till det lilla. Denna växelverkan sker under ett samtal mellan två personer men den 

kan också ske i utbytet av en enkel blick mellan två främlingar (Simmel 1995, s. 55, 113, 

146). Simmel menar att interaktionen med andra människor påverkas av en persons 

egenskaper, livs – och relationserfarenheter. Dessa egenskaper påverkar samtidigt individen 

själv (Simmel 1995, s. 77). Simmel menar att ensamhet är en form av växelverkan, individer 

kan till exempel utestängas av andra individer (Simmel 1995, s. 55, 113, 146). 
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Simmel (1995) visar här att uteslutning eller utfrysning av andra människor är en 

förutsättning för att ensamhet ska uppstå. Vidare visar Simmels resonemang hur de 

mänskliga relationerna ser ut och hur brister i dem kan leda till ensamhet, dessa brister är 

samma som den tidigare forskningen talade om. Alltså kan detta visa att uppkomsten av 

ensamhetskänslor kan vara ett resultat av det mänskliga växelspelet. En förklaring till att 

ensamhetskänslor uppstår kan tänkas vara att växelspelet eller den sociala responsiviteten 

mellan människor är bristfällig eller otillräcklig. Vad som händer under dessa förutsättningar 

återkommer senare i detta avsnitt. Härnäst behandlas vad som karaktäriserar interaktioner 

mellan människor. 

 

Det går att hitta förklaringar till förändringar i mänskliga relationer i både Simmels (1995) 

och Asplunds (1987) verk. Dessa behandlar förändringen av de mänskliga relationerna 

mellan människor både över tid och i rum. I förmoderna samhällen menar Asplund att den 

sociala responsiviteten var öppen och synlig medan den i dagens moderna samhälle är dold 

och måste föras fram i ljuset (Asplund 1987, s. 41). Framväxten av ett modernt samhälle har 

bidragit till en förskjutning från det kollektiva samhällslivet, existerande i förmoderna 

samhällen, till ett samhällsliv mer präglat av ensamhet och ett varande tillsammans med 

andra människor. Denna förändring beskrivs av Asplund som ett resultat av 1800-talets 

industrialiserings- och urbaniseringsprocesser. Denna övergång innebar en större 

självständighet för människan att själv välja när hon vill vara ensam eller tillsammans med 

andra. Detta kan resultera i en förvirring hos människan angående i vilken utsträckning man 

är individ respektive samhällsvarelse (Asplund 1987, s. 195). Asplund skiljer på ensamhetens 

förutsättningar i förmoderna och moderna samhällen, Simmel talar istället om skillnaden av 

denna i storstad och landbygd.  

 

Den moderna storstaden 

Simmel (1995) beskriver den moderna storstaden, karaktären hos storstadsmänniskan och 

interaktionen mellan dessa. Utmärkande för ensamheten enligt Simmel är att den oftast 

upplevs som starkast när människan befinner sig i närheten av andra människor, till exempel 

på tunnelbanan eller på ett café. Däremot känner människan sig ofta mindre ensam i 

situationer då hon är fysiskt ensam (Simmel 1995, s. 147). En problematik i den moderna 

världen är att individen strävar efter att upprätthålla sin individualitet och självständighet 

gentemot samhällets dominerande krafter. Storstaden är en punktlig plats med snabba 
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växlingar mellan olika intryck. Detta blir vi människor påverkade av. Olika bilder, scenarier, 

fält och människor som ständigt rör sig finns överallt i storstaden, på gatan, i kollektivtrafiken 

och i mötet med människor. Detta är storstadens intellektuella psykologiska villkor (Simmel 

1995, s. 195-196). Människorna som lever i storstaden får vissa specifika karaktärsdrag. 

Storstadsmänniskan är en intellektuell, kalkylerande varelse som handlar med förnuft. Utöver 

detta utvecklar de en blaserad attityd, vilket skyddar mot rotlöshet och de olika krafter som 

finns i samhället. Simmel menar att penningekonomin har en speciell plats i storstaden. Här 

är människor beroende av pengar för handel av varor och tjänster, eftersom ingen människa 

är självförsörjande. På landsbygden är fler personer självförsörjande eller förlitar sig på byte 

av olika varor med varandra (Simmel 1995, s. 196-197). Till skillnad från storstaden är 

landsbygden en plats mer grundad på vanor, emotioner och en långsammare tidsrytm 

(Simmel 1995, s. 195-196). Naturvetenskapens framväxt i det moderna samhället har gjort 

människor till beräknande individer som mäter, kvantifierar och definierar allt i matematiska 

termer vilket också speglar av sig på olika sätt i individers vardag. Ett illustrerande exempel 

på detta är storstadens beroende av tid för att få vardagen att fungera (Simmel 1995, s. 198).  

 

Den blaserade attityden som utvecklas hos människorna är ett resultat av storstadens karaktär. 

Den gör individerna avtrubbade och mindre benägna att reagera på de intryck som de stöter 

på i sin vardag. Dessutom uppträder de med större reservation i möten med andra individer. 

Om alla kontakter skulle ge upphov till lika många reaktioner skulle människans inre 

automatiseras och man skulle kunna hamna i ett, vad Simmel (1995) kallar, omöjligt 

själstillstånd (Simmel 1995, s. 200-201). En analys av ovanstående resonemang visar på att 

den blaserade attityden kan bidra till att människor får svårare att interagera med varandra 

och vara socialt responsiva varelser som ger svar och stimuli på andras handlande (Simmel 

1995, s. 200-201, Asplund 1987, s. 11-12). Då individer är blaserade och inte registrerar 

intryck från människor de möter, blir effekten av det mänskliga mötet försvagat.  

 

Bristande sociala kontakter 

Den värld vi lever i är uppbyggd av relationer och band mellan människor, utan dem skulle 

inte vardagen fungera. Olika nätverk av relationer så som familj, vänskapskrets, arbetsplats, 

att handla i mataffären eller köpa en tågbiljett är alla uppbyggda av mänskliga relationer i 

någon form – vissa nära och personliga, vissa avtalsenliga och formella. Asplund (1987) 

menar att vi människor inte kan leva utan den sociala responsiviteten. Om människor inte får 

svar och respons från andra människor, utan får leva i ensamhet, kommer individen och 
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dennes tillvaro att framstå som avtrubbad, livlös och förlora mening (Asplund 1987, s. 11-

12). Trots att vi omges av alla dessa olika former av mänskliga relationer kan människan 

känna sig ensam. Johan Asplund studerar en rad olika socialpsykologiska experiment vilka 

kan hjälpa oss att förstå varför faktorer som ”utan närrelation” och ”otillräckliga 

vänskapsband” gör att människor känner sig ensamma (Asplund 1987, s. 22-24). Människor 

måste få respons eller stimuli från omgivningen för att upprätthålla en god hälsa och 

välmående. Asplund återger hur forskaren John Lilly genomförde ett vattentanksexperiment 

där han undersökte vad som händer med en människa som inte får någon mänsklig social 

kontakt eller fysisk kontakt. Personen som utför experimentet förs ner i en vattentank med 

förbundna ögon och öron, helt isolerad från ljud och ljus, andandes genom en slang. Försöket 

kunde visa att människor som inte får utbyte av social responsivitet, varken fysisk eller 

social, utvecklar sjukdomsliknade tillstånd med yttringar som exempelvis starka 

hallucinationer. Konsekvensen blir att både människans identitet och intelligens går förlorad. 

I längden kan detta leda till döden (Asplund 1987, s. 95, 100-101). Asplund menar att den 

extrema påfrestning som beskrivs i experimentet ovan hindar människan från att vara sitt 

sanna jag, en socialt responsiv individ (Asplund 1987, s. 101).  

 

Asplunds (1987) teoretiska resonemang visar på att ensamhetskänslor kan växa fram ur 

otillräckliga eller bristande sociala kontakter. De kan även vara ett resultat av att människor 

inte får svar från ting i vardagen. Asplund menar att den sociala resonsiviteten präglar både 

positivt laddade integrationstillfällen exempelvis vänskapssituationer eller kärleksrelationer, 

och även destruktiva tillfällen som präglas av missämjor och hatkänslor (Asplund 1987, s. 

16). Den förekommer också i en mängd olika former, inte bara mellan människor. Vardagliga 

aktiviteter som att flyga drake eller att såga beskrivs som en form av social responsivitet, 

eftersom aktiviteten utlöser en form av ”svar”. När man flyger med en drake och drar i snöret 

”svarar” draken genom att flyga i en speciell riktning eller flyga närmare marken (Asplund 

1987, s. 37-40). Slutligen bör det tilläggas att den sociala responsiviteten ibland kan bli 

mycket påfrestande för människor. Detta gör att dem ibland vill dra sig undan och ha egen tid 

för att vara ensamma (Asplund 1987, s. 99). 

 

Separering av hushåll och företag samt sekularisering av sociala kontakter 

Max Weber (1978) har formulerat en teori om utvecklingen av den moderna kapitalismen i 

västerlandet. I denna berörs inte bara olika faktorer som har spelat roll för utvecklingen av 

kapitalismen, han talar även om utvecklingen av arbetet samt separeringen av hushåll och 
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företag i samhället. Detta resonemang kan förklara en försämring av gemenskapen 

familjemedlemmar emellan, detta eftersom separeringen innebar ändrade förutsättningar för 

sociala kontakter i samhället. Här finns aspekter som kan förklara uppkomsten av 

ensamhetskänslor och faktorerna ”utan närrelationer” samt ”otillräckliga vänskapsband”. 

Weber presenterar ett antal faktorer som har påverkat den moderna kapitalismens utveckling i 

västerlandet. Den västerländska rationalismen är en sådan, västerlandets utvecklade 

rättssystem och förvaltningens rationella struktur var en förutsättning för kapitalismens 

utveckling (Weber 1978, s. 13-14). Utmärkande för den moderna kapitalismen är den 

rationella kapitalistiska organisationen av fritt arbete. Vidare menar Weber att åtskiljandet av 

hushåll och företag samt den rationella bokföringen var viktiga element för utvecklingen av 

det kapitalistiska företagets rationella organisation. Åtskiljandet av hushåll och företag 

innebar även ett åtskiljande av det personliga och företagets egendom. Utan den rationella 

kapitalistiska organisationen av arbetet skulle den sociala strukturen i västerlandet se 

annorlunda ut (Weber 1978, s. 11-12).  

 

En analys av åtskiljandet av hushåll och företag kan förklara hur arbetet kan ha påverkat de 

mänskliga relationerna i samhället. Tidigare och i andra delar av världen var det vanligt att 

familjen arbetade tillsammans och mot gemensamma mål. Även om detta kan ha varit 

påfrestande för familjen så innebar det troligen även att familjemedlemmarna fick en nära 

relation till varandra. Åtskiljandet av hushåll och företag innebar en reducering av tiden med 

familjen, den naturliga och nära kontakten som erhölls via det gemensamma arbetet 

minskades i denna förändring. Arbetet kom istället att delas med utomstående och 

främmande människor. För företaget där individen anställdes var hon bara en i mängden av 

alla anställda, företaget hade ringa intresse av individen som person utan snarare av hennes 

arbetsförmåga. En konsekvens av detta kan vara en avpersonifiering av den enskilda 

individen. Hennes sociala kontakter försvagas i två bemärkelser, mindre kontakt med 

familjen och ytliga kontakter på arbetet. Detta resonemang bekräftas av Richard Sennett 

(2006) som talar om den ytliga arbetsplatsen utan nära relationer mellan arbetskamraterna 

(Sennett 2006, s. 147, 150). Den avsaknad av gemenskap, eller otillräckliga gemenskap, som 

beskrivs ovan kan förklara hur brister i de sociala relationerna kan utvecklas i ett samhälle 

och kan ses som incitament till uppkomsten av ensamhetskänslor i dagens samhälle. 

 

Huvuddragen i Webers (1978) teori handlar om religionens påverkan på kapitalismens 

utveckling, Weber menar att denna gav människorna ett slags praktiskt rationellt beteende 
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som var nödvändigt för kapitalismens utveckling (Weber 1978, s. 13-14). Analysen i denna 

uppsats har inte fokus på detta men det finns ändå anledning att förstå huvuddragen i Webers 

teoretiska resonemang då ett åsidosättande av dessa skulle innebära att ovan nämnda 

information tas ur sitt sammanhang. Nedan följer därför en kort sammanfattning av teorin 

som på intet sätt gör anspråk på fullständighet. 

 

Weber (1978) skapade två idealtyper för att kunna förklara utvecklingen av den moderna 

kapitalismen, ”Den protestantiska etiken” och ”Kapitalismens anda”. ”Den protestantiska 

etiken” konstruerade Weber utifrån teologiska skrifter. Även om Weber behandlar den 

asketiska protestantismen som helhet använder han främst puritanismen i sin diskussion kring 

sambandet mellan protestantismen och kapitalismen. Puritanismen är en förgrening till 

kalvinismen som i sin tur är en form av asketisk protestantism. Weber menar att den har en 

konsekvent grund angående föreställningen om att arbetet är ett kall (Weber 1978, s. 73). En 

grundläggande övertygelse är att förmögenheter erhållna av arbete inte ska slösas, de ska 

utökas genom hårt arbete och ju större de blir desto starkare blir ansvaret att bibehålla dem 

oförminskade. Kombinationen av arbetet som kall och ett asketiskt tvång att spara gynnade 

kapitalismen (Weber 1978, s. 80-81). Idealtypen ”Kapitalismens anda” utvecklar Weber 

utifrån Benjamin Franklins bok "Advice to a youngtradesman", denna beskriver hur lyckade 

affärer utförs (Weber 1978, s. 92). Utifrån denna beskriver Weber kapitalismens anda som en 

inställning om att även om man har tjänat tillräckligt mycket pengar så vill man tjäna mer 

(Weber 1978, s. 24). Webers konklusion var således att när de två idealtyperna möttes så 

bildades den moderna kapitalismen. 

 

Protestanters speciella förhållande till arbete som Weber (1978) beskriver kan vid första 

anblicken uppfattas som besynnerlig och omodern, men faktum är att denna rationalitet och 

drivkraft till arbetet till stor del består, om än i andra former. Idag motiverar vi inte arbetet 

eller handlingar med religiösa termer såsom pliktuppfyllelse och frälsning, i alla fall inte i 

lika stor utsträckning. Andra värden har idag påverkan på den västerländska människans 

handlingar. Weber menar att materiella ting med tiden har fått en ökad och obeveklig makt 

över människorna (Weber 1978, s. 86). Arbetet är idag en statussymbol och anses säga 

mycket om en person. Många satsar därför hårt på utbildning och meriterande sysslor för att 

öka sina chanser till ett bra arbete. Det viktiga i livet är idag att lyckas inom karriären snarare 

än att vårda sina sociala kontakter – de som egentligen är det viktiga i livet. Detta 

åsidosättande av nära och kära kan bidra till att närrelationer och vänskapsband försvagas. 
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Sekulariserandet av sociala kontakter kan bidra till de bristande närrelationerna och 

vänskapsbanden som båda är förutsättningar för uppkomsten av ensamhetskänslor. 

 

Det moderna föränderliga samhället 

Dagens samhällsklimat beskrivs ibland som individualistiskt och egocentriskt. Människor vill 

förverkliga sig själva och i denna strävan är de ofta mycket målmedvetna. Trots detta 

självcentrerande samhälle behövs det kollektiva livet, dels för att människorna ska må bra 

och dels för att vardagslivet annars inte skulle fungera. Idag är människorna i hög grad 

beroende av olika distanserade kontakter. Exempelvis vid införskaffandet av kaffe, detta då 

människan är beroende av att andra människor odlar, distribuerar och säljer kaffet. 

Förutsättningarna för dagens relationer tycks alltså ha genomgått en rad olika förändringar 

vilket påverkar närrelationer och vänskapsband. Anthony Giddens (2009) skriver om 

modernitetens extrema dynamik och menar att de sociala förändringarna sker snabbare än i 

tidigare samhälleliga system och att förändringarnas påverkan på människors leverne är mer 

omfattande och starkare (Giddens 2009, s. 25-26). Giddens menar att det moderna livet 

karaktäriseras av ett omorganiserande av tid och rum, dessa bryter loss de sociala relationerna 

från deras bindning till bestämda platser och kombinerar dem över tid och rum (Giddens 

2009, s. 10). Exemplet med kaffet illustrerar hur moderniteten bidrar till en globalisering av 

sociala kontakter. Alla människor påverkas av de förhållanden som moderniteten skapar 

(Giddens 2009, s. 32). 

 

Giddens (2009) menar att moderniteten har skapat en värld med okontrollerbara förändringar 

som underkastar sig varken mänsklig kontroll eller förväntningar (Giddens 2009, s. 39). För 

att förklara modernitetens extrema dynamik formulerar Giddens ett antal huvudelement, det 

är de som är utmärkande för det sociala moderna livet. Ett av elementen i hans teoretiska 

resonemang är ”åtskiljandet av tid och rum”. I alla tider och kulturer har det funnits 

rumsmarkörer som skapar en medvetenhet om saker och tings belägenhet, exempelvis 

kalendrar och mer eller mindre utvecklade kartor. Genom dessa kan människorna placera in 

sig själva i rummet. I förmoderna samhällen var tid och rum förbundna genom platsen. I och 

med uppfinningen och spridningen av det mekaniska uret separerades rummet från platsen. 

Detta innebar stora strukturförändringar av vardagslivet och även förändringar av sociala 

relationer. Frikopplingen av rummet är utmärkande för moderniteten, dennas organisationer 

och organisering skulle inte vara möjlig utan denna. Den moderna sociala organiseringen 
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utmärks av att berörda människor inte befinner sig på samma fysiska plats (Giddens 2009, s. 

26-27). 

 

Processen som ovan nämnts, ”åtskiljandet av tid och rum”, har påverkat de sociala 

relationerna i samhället och därmed förutsättningarna för närrelationer och vänskapsband. I 

och med separeringen av tid och rum behöver människor inte längre befinna sig på samma 

fysiska plats för att kunna interagera (Giddens 2009, s. 27). Den teknologiska utvecklingen 

har möjliggjort många alternativa kommunikationsvägar utöver de som sker på avgränsade 

fysiska platser. Mejlkontakt, webbkameror och mobiltelefoner med tillhörande 

internetfunktioner är några exempel som gör interaktion på distans möjlig. Plattformen för 

närrelationer och vänskap har därmed förändrats och förutsättningarna för mötet i det 

moderna samhället präglas av nya tekniska kommunikationsmöjligheter. De nya 

kommunikationsmöjligheterna innebär en reducering av rumsliga möten som är en del av 

nyckeln till ett rikt socialt liv. Denna reducering kan leda till ensamhetskänslor hos 

människor. 

 

4.2 Avvikelse som orsak till uppkomsten av ensamhetskänslor 

Att känna sig avvikande har visat sig vara en av faktorerna som uppväcker ensamhetskänslor 

hos människor i samhället. De vanligaste angivna indikatorerna för avvikelsekänslor är 

”annorlunda”, ”passar inte in” och ”missförstådd” (Rydell 2010, s. 40). För att hitta 

förklaringar och öka vår förståelse för hur avvikelse kan leda till ensamhetskänslor är det 

relevant att se vad som gör att människor känner sig avvikande. Att uppleva att man avviker 

från något är en känsla som kan uppkomma hos den enskilda människan eftersom de 

upplever att det inte passar in i sin omgivning eller situation. Vidare kan det uppkomma som 

ett resultat av omgivningens uppfattning, då andra människor uppfattar en individs 

personlighet, handlingar eller beteenden som avvikande. Denna uppfattning från 

omgivningen behöver inte spegla hur den enskilde själv uppfattar sig, men kan snabbt bli en 

inneboende känsla hos henne, om omgivningen handlar eller uttrycker sig på ett sätt som 

indikerar att hon är avvikande.  

 

Det disciplinerade vardagslivet 

Begreppet avvikelse torde innebära att en människa måste göra ett faktiskt avvikande från 

någon eller någonting i samhället. Detta betyder i förlängningen att människan avviker från 



20 

 

det som uppfattas som normalt. Vad som uppfattas som ett normalt handlande och ett normalt 

beteende är beroende av de konstruktioner som omgivande människor gör. En människas 

dialekt, språk, klädval, livsstil, musiksmak är alla exempel på saker som kan göra att 

människor känner att de inte passar in, eller blir betraktade som avvikande. Vad som är att 

betrakta som önskade beteenden eller handlingar kan genom detta sägas vara behäftat med en 

rad synliga och osynlig normer och regler uppsatta i samhället. Johan Asplund (1987) talar 

om detta i anslutning till hans begrepp den disciplinerade sociala responsiviteten. Gemensamt 

för alla vardagsaktiviteter är att de följer vissa uppsatta normer och regler, de är 

disciplinerade. Om dessa bryts kan det få tydliga konsekvenser eftersom de är förbundna med 

förbud för vissa handlingar i vardagen (Asplund 1987, s. 127-128). Här kan banala 

vardagsexempel som att stå på vänster sida i rulltrappan exemplifiera vad som händer när 

människor bryter normer och betraktas som avvikare från det normala och önskade beteendet. 

Asplund menar att vardagslivet innehåller en rad olika rutiner och normer för hur man får 

bära sig åt, vilket betyder att det alltid finns ett rätt och ett felaktigt sätt för människan att 

uppträda på (Asplund 1987, s. 127-128).  

 

På grund av det disciplinerade vardagslivet är det inte konstigt att normbrott, som exemplet 

med rulltrappan ovan, är förbundet med sanktioner. Att bryta normer och regler, att agera 

avvikande, kan förklaras med Asplunds (1987) begrepp asocial responslöshet (Asplund 1987, 

s. 127-128). Ett tydligt exempel rörande telefonsamtal kan illustrera vad asocial responslöshet 

är och på vilket sätt detta kan frambringa avvikandekänslor och betraktelser. Att avsluta ett 

telefonsamtal med en annan människa kan förklara balansgången mellan att upprätthålla den 

sociala responsiviteten, vilket är det normala och accepterade beteendet, och att agera asocialt 

responslöst. Att agera asocialt responslöst kan man till exempel göra om man abrupt försöker 

avsluta telefonsamtalet. Detta eftersom man bryter mot de regler som finns kring att avsluta 

ett telefonsamtal (Asplund 1987, s. 12, 127). Vidare är telefonsamtal ett sätt att hålla 

kontakten med människor som inte befinner sig i närheten med varandra. Kroppsspråk, gester 

och även tonfall är avgörande för hur en mänsklig interaktion ska uppfattas av människor. 

Detta faller dock bort eller försämras under ett telefonsamtal, vilket lättare kan orsaka 

missförstånd. Därmed kan vi förklara hur normbrott kan bidra till uppkomsten av 

avvikelsekänslor och känslor av missförstånd, vilka i sin tur är orsaker till att människor 

känner ensamhet. Uppkomsten av avvikelse, dels som känslor hos individen och dels som en 

åsikt från andra människor kan alltså förklaras genom att normer och regler bryts och de icke 

accepterade och oönskade handlingarna och beteendena blir synliga. Asplund menar att det är 
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endast genom att gå emot och bryta accepterade och rutinbaserade handlingar som man kan 

studera den disciplinerade sociala responslösheten. Samtidigt finns svårigheter med att 

reflektera och studera dessa disciplinerade handlingar eftersom dessa är djupt inbäddade hos 

människan och de sällan sker på ett självmedvetet sätt (Asplund 1987, s. 129). Detta kan 

alltså tyda på att avvikandekänslor blir en form av sanktion från omgivande människor och 

förhållanden.  

 

Vidare menar Asplund (1987) att vardagslivet är nära sammanlänkat med människans 

identitet och en störning i det ena medför också störningar i det andra. Det är svårt för 

människan att stanna upp och objektivt betrakta vardagslivet eftersom vi lätt dras tillbaka och 

blir deltagande i livet (Asplund 1987, s. 134). Att betrakta avvikelse som en form av störning 

i vardagslivet är möjligt vilket också leder fram till en förklaring till känslor av ensamhet. Att 

exempelvis ha en klädstil som avviker från det som uppfattas som normalt kan få sanktioner 

eftersom det är ett normbrott. Sanktionerna kan betraktas som en form av störningar i 

människans vardagsliv vilket i förlängningen leder till att människan känner sig missförstådd, 

annorlunda och ensam.  

 

Som konstaterats är avvikelsekänslor någonting som kräver ett faktiskt övergivande av 

någonting, vilket betyder att de är förbundna i ett cirkulärt förhållande till individen själv och 

till de omgivande individerna och det omgivande samhället, vilket styrks av både Georg 

Simmel (1995) och Asplund (1987). Enligt Simmel sker det ett ständigt utbyte mellan 

individer i samhället, vilket kallas för växelverkan. Varje relation och varje möte är ett utbyte 

eller en växelverkan, från det stora till det lilla. Denna växelverkan sker under ett samtal 

mellan två personer men den kan också ske i utbytet av en enkel blick mellan två främlingar. 

Simmel menar att ensamhet är en form av växelverkan, individer kan till exempel utestängas 

av andra individer (Simmel 1995, s. 55, 113, 146). Vad som påverkar detta förhållande menar 

Simmel är en persons egenskaper, livs – och relationserfarenheter, vilka påverkar 

omgivningen men samtidigt individen själv (Simmel 1995, s. 77). En central utgångspunkt 

för Simmel är att samhället är ett resultat av samspelet och interaktionerna mellan 

individerna, eller delar som Simmel kallar det (Simmel 1995, s. 38). De individer som utgör 

samhället står samtidigt utanför det, människor är på det sättet egna organismer (Simmel 

1995, s. 73-76). Som beskrivits styrker både Simmels ovanstående resonemang och Asplunds 

resonemang om att människan är en deltagande samhällsvarelse, det faktum att avvikelse är 

någonting som är cirkulärt förbundet människor emellan (Asplund 1987, s. 134).  Därmed 
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kan växelverkan betraktas som den minsta gemensamma nämnaren för avvikelse och 

ensamhetsupplevelser. Det är det mänskliga samspelet som avgör om en individ utvecklar 

känslor av avvikelse och missförståelse vilket i förlängningen är en förutsättning för att 

ensamhetskänslor ska uppstå.  

 

Asplund (1987) och Simmel (1995) beskriver samhället på liknande sätt. De beskriver hur 

människan är en fri varelse med egna egenskaper, val och tankar. De talar även om hur 

människan är en varelse styrd och påverkad av det omgivande samhället och de individer som 

finns där – det cirkulära förhållandet som vi vill kalla det. Som beskrivits talar Asplund om 

andra människor oftast reagerar negativt på normbrott. Vidare gör människorna i det moderna 

samhället många av sina val och handlingar per automatik och utan reflektion (Asplund 1987, 

s. 127-129). Detta torde göra det enklare att förstå hur ensamhetskänslor kan uppkomma som 

ett resultat av att människor känner sig avvikande. De teoretiska texterna visar att det är svårt 

att skapa en förändring eftersom avvikelse och ensamhet är ett resultat av bland annat 

mänskligt handlande, vilka ofta sker oreflekterat och på automatik. Att utmåla någon till en 

avvikare kan därför förstås som en process som ofta sker omedvetet och oreflekterat. När 

många människor handlar på detta sätt, till viss del som programmerade robotar, kan man 

förstå varför avvikelse kan bidra till uppkomsten av ensamhetskänslor. När hela samhällen 

handlar på detta sätt, styrda av normer och regler för vad som är normalt, kan fenomen som 

ensamhet växa fram oavsiktligt. 

 

Nya förutsättningar i det moderna samhället 

Det blir möjligt att förstå varför människor kan känna sig avvikande och ensamma genom att 

studera teorier kring det moderna samhället. Dagens samhälle är fyllt av olika uttalanden och 

från alla tänkbara håll matas vi med budskap om hur vi ska leva, hur vi ska bli lyckliga, vad 

vi ska äta, hur vi ska klä oss, vilken konst vi ska uppskatta etcetera. Dessa uttalanden finns på 

internet, på olika bloggar samt i tv, radio och tidningar. De kommer från både icke-

professionella människor som enbart uttrycker sina åsikter och från experter med särskilda 

kunskaper inom olika branscher. Alla dessa åsikter och utlåtanden resulterar i en mängd 

valmöjligheter som människan tvingas överväga, många från det att vi är väldigt små. När 

barn föds ska dagis, förskola och skola väljas. Gymnasieval, högskoleval och karriärval 

fortsätter att följa människan genom livet. Med mängden intryck och påtryckningar som finns 

runt omkring oss är det tänkbart att människan blir förvirrad och kan känna sig utsatt. Även 

Anthony Giddens (2009) talar om detta då han menar att den moderna människan har en stor 
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tendens till att förlita sig på expertsystemen, exempelvis vad hon äter, var hon bor och hur 

hon transporterar sig. Detta gäller både på områden som kräver teknologisk expertis men 

också när det gäller sociala relationer (Giddens 2009, s. 27-28). Som ett resultat av kraven 

och valmöjligheterna i samhället går det att förstå varför människor som gör fel val i livet och 

lyssnar på fel uttalanden kan känna sig avvikande eller blir betraktade som avvikande. Vidare 

kan Giddens (2009) bidra med en förklaring av de valmöjligheter och krav som är förbundna 

kring människan idag. Han talar om att moderniteten har en extrem dynamik och att det 

sociala livet utmärks av olika element. För att förstå hur avvikelsekänslor uppkommer kan ett 

av dessa element användas, nämligen elementet ”urbäddning av sociala institutioner”. Han 

beskriver två olika urbäddningsmekanismer, symboliska tecken och expertsystem (Giddens 

2009, s. 27-28). Dessa kallar han även för abstrakta system och dessa är direkt bidragande till 

modernitetens okontrollerbara och snabba tempo (Giddens 2009, s. 43). Symboliska tecken är 

monetära utbytningsformer och expertsystem kan kort beskrivas som expertkunskap. 

Människorna behöver daglig utomstående expertis för att kunna funktionera (Giddens 2009, 

s. 28-29). De abstrakta systemen har därmed stor påverkan på modernitetens människor.  

 

Det kan vara svårt för människor att hitta sin plats i det föränderliga samhället. Snabba 

förändringarna kan medföra en vilja att förbli i den värld som känns bekant, trygg och van – 

där man känner att man passar in. Detta behöver inte betyda en glorifiering av en förgången 

tid, utan detta kan uppkomma av en rädsla för vad för en oviss framtid och en rädsla över att 

vara annorlunda. På grund av de expertsystem som finns i det moderna samhället är det lätt 

att förstå hur människor känner sig avvikande och därmed ensamma. Förmågan att registrera, 

reflektera och begrunda alla de intryck och åsikter som finns i det moderna samhället, kan 

alltså betraktas som en ofrånkomlig del i den moderna människan liv. Även Simmel (1995) 

talar om nya förutsättningar i det moderna samhället. Han talar om mängden intryck som 

finns i den moderna världen. Storstaden är en plats med snabba växlingar mellan olika 

intryck. Olika bilder, scenarier, fält och människor som ständigt rör sig finns överallt i 

storstaden, på gatan, i kollektivtrafiken och i mötet med människor. Detta är storstadens 

intellektuella psykologiska villkor och dessa snabba växlingar mellan olika intryck vilket 

påverkar människan (Simmel 1995, s. 195-196).  

 

Även Asplund (1987) talar om nya krav på människan i det moderna samhället. Han menar 

att det moderna samhället utvecklat både ett tomt abstrakt samhälle och abstrakta individer. 

Alla individer kan sägas vara del av en dubbel ”verklighet”, dels den konkreta och dels den 
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abstrakta. Exempel på en konkret verklighet är en arbetsplats eller ett hushåll. Den abstrakta 

verkligheten är ständigt närvarande runt omkring oss och genomsyrar alla sociala organ, detta 

är hela samhället (Asplund 1987, s. 152-154). Även de abstrakta individerna kan beskrivas 

utifrån en slags dubbelhet. Individen är både en konkret person, till exempel en sjuksköterska, 

och en abstrakt samhällsvarelse. Dessa varelser är inte gjorda av kött och blod men beskrivs 

som våra ständiga följeslagare (Asplund 1987, s. 164, 170-172). Att känna sig annorlunda 

eller missförstådd kan därmed ses som ett resultat av det moderna samhället. Asplund styrker 

detta genom hans begrepp abstrakt socialitet. Den förvirring som kan tänkas uppkomma som 

ett resultat av människans olika roller och deras plats i samhället gör att det inte blir svårt att 

betrakta den abstrakta socialitet som en tänkbar förklaring till varför människor ibland 

upplever sig vara missförstådda eller annorlunda. Att ständigt konfronteras med åsikter från 

experter och andra människor samt alla intryck kan göra att människan blir osäker på sina 

egna livsval. Människan kan bli osäker inför de mest triviala val som att välja hårschampoo 

men det är kanske framförallt de större valen i livet, de existentiella frågorna som är svåra för 

människan.  

 

Övergången från ett förmodernt samhälle till ett modernt och föränderligt samhälle innebar 

en övergång från ett kollektivt liv till ett samhällsliv präglat av individualism. Asplund (1987) 

menar att människorna i det moderna samhället är abstrakta individer i ett tomt och abstrakt 

samhälle (Asplund 1987, s. 152-154). De nya krav och valmöjligheter som är förknippade 

med det moderna samhället ställer också nya krav på människan. Idag ska människan hela 

tiden vara sitt bästa jag, vara lycklig, ha en framgångsrik karriär, ett bra familj- och 

umgängesliv och så vidare. I detta ligger det ett stort krav på människans personliga ansvar. 

Att konstant lyssna och ta in uttalanden från både privatpersoner och experter kräver att 

människan tar ansvar och gör olika övervägningar. Vad för slags utlåtanden och vilka 

personers utlåtanden man bör lyssna på är exempel på detta. Det är tänkbart att dessa 

överväganden görs av en vilja att passa in och vara accepterad – motsatsen till avvikande. 

Detta kan betraktas som ett minimerande av risken för att känna sig ensam. Att göra dessa 

avväganden kan ses som att människan göra en rad riskbedömningar för att inte riskera att 

känna sig avvikande och ensam.  

 

Förklaringar till de riskbedömningar människan i det moderna samhället tvingas göra går att 

finna i Giddens (2009) teoretiska resonemang. Han menar att den extrema dynamiken som är 

utmärkande för moderniteten är nära förbunden med risker (Giddens 2009, s. 44). Riskerna är 
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ett resultat av modernitetens sociala system, typiskt för detta system är den globala karaktären 

(Giddens 2009, s. 12). Giddens hänvisar i sammanhanget till Ulrich Beck som också menar 

att moderniteten är ett risksamhälle. Beck menar att det nya moderna sociala livet medför nya 

risker för människorna, han menar även att människan blir mer beräknande på grund av detta. 

Möjligheterna och konsekvenserna människorna konfronteras med finns på både en 

individnivå och en global nivå (Giddens 2009, s. 40). Trots de nya riskerna är det moderna 

livet inte farligare än i förmoderna samhällen. Det är snarare så att både experter och vanliga 

människor tänker i riskbanor, det sker ett ständigt kalkylerande av risker och 

riskbedömningar görs trots att de handlar om saker som inte går att beräkna (Giddens 2009, s. 

150). Giddens betonar att prognostiserandet av risker inte är något unikt för det moderna 

sociala livet, i alla tider har människor konsulterat experter av olika slag, exempelvis magiker 

eller siare (Giddens 2009, s. 41). I det förmoderna samhället fanns få tekniska system vilket 

innebar att expertkunskap var begränsad till ett fåtal människor, exempelvis läskunniga. 

Människan var inte beroende av expertkunskaper på samma sätt som idag, ofta levde och 

verkade hon på en avgränsad plats. Detta medförde att hon klarade sig på den lokala 

kunskapen. Giddens menar att expertkunskap i det moderna samhället är tillgänglig för alla, 

bara de har resurser att tillägna sig den. Han menar till och med att det inte är möjligt att leva 

i frånvaro av expertkunskap, eftersom det sociala livet inte längre är geografiskt avgränsat. 

Den moderna expertisen präglas av en mer effektiv och exakt kunskap och prognostisering av 

risker (Giddens 2009, s. 42-43).  

 

Experternas eviga prognostiserande och uttalande om framtiden lyfter upp eventuella och 

framtida faror för debatt. Experterna bidrar på detta sätt till modernitetens riskklimat. Deras 

utlåtanden har genom olika medier trängt in i människans sfär, detta till den grad att de inte 

längre kan funktionera själva. Giddens (2009) menar att modernitetens riskklimat och 

dynamiska karaktär bidrar till människans oro, detta undgår ingen (Giddens 2009, s. 150). I 

beskrivningen av det moderna samhällets föränderlighet och extrema dynamik kan 

förutsättningar för uppkomsten av ensamhetskänslor härledas. I denna värld blir människan 

liten och i sammanhanget är det inte missvisande att beskriva det moderna samhället som en 

ogästvänlig plats. 
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4.3 Alienation som orsak till uppkomsten av ensamhetskänslor 

I den tidigare forskningen framkom att begreppet ”alienerad” var en av de viktigaste 

faktorerna till uppkomsten av ensamhetskänslor. Indikatorerna för ”alienerad” var bland 

annat ”saknar mening med livet”, ”ingen uppgift att fylla” och ”känner sig inte behövd” 

(Rydell 2010, s. 40). Vissa av dessa indikatorer går att liknas vid synonymerna i 

Nationalencyklopedin. Begreppet alienation beskrivs däri som förfrämligande, känsla av 

maktlöshet, meningslöshet, social isolering och brist på identitet (Nationalencyklopedins 

hemsida 2012-05-16). 

 

Arbetets alienering - Karl Marx 

Begreppet alienation förknippas kanske främst med Karl Marx (2003) och hans 

alienationsteori. Alienationsteorin presenterade Marx i de ekonomisk-filosofiska 

manuskripten och arbetet är en grundstomme i denna teori. Marx menade att arbetet är källan 

till allt värde, även människans värdighet kan härledas till arbetet. (Marx 2003, s. 55-57). 

Marx ansåg att nationalekonomin utgick från kapitalisternas intresse och var bristfällig i 

förklaringen av uppdelningen av arbete och kapital samt kapital och jord. Med detta som 

bakgrund fann Marx det nödvändigt att klargöra den alienation som orsakats av 

penningsystemet. I denna teori utgår han från motpolerna ägare och arbetare, ägarna besitter 

kapital och egendom medan arbetarna är egendomslösa. Han menar att människan aldrig blir 

rikare av att arbeta mer eller hårdare (Marx 2003, s. 56-57). Arbetaren är inte ägare över sin 

produkt och har inte någon makt över denna. Resultatet av en ökad produktion innebär endast 

att arbetaren får mindre att äga av sina egenproducerade produkter. Arbetaren får mindre 

makt samtidigt som ägarens kapital växer. Marx menar att produkterna av människans arbete 

framstår för arbetaren själv som ett främmande väsen, en slags objektivering av arbetet. 

Desto mer tid och energi arbetaren lägger ner på att arbeta, desto mer distanserad blir han 

från sina egna produkter. Marx menar att arbetaren knappast växer med det hårda arbetet, 

snarare förminskas arbetarens egna värde (Marx 2003, s. 58). Detta förklarar han genom att 

arbetaren inte bara producerar varor utan även sig själv. Desto mer han producerar, desto 

billigare blir han själv (Marx 2003, s. 56-57). Marx menar att arbetaren inte bara alieneras 

från sin egen produkt utan även från sig själv och i förlängningen andra människor, detta är 

konsekvenser av det alienerade arbetet. Det förhållande som arbetaren har till sitt arbete, sin 

produkt och sig själv avspeglas i förlängningen i relationen med andra (Marx 2003, s. 66).   

 



27 

 

Som beskrivits ovan innebär alieneringen ett förfrämligande i flera led vilket kan leda till en 

uppluckring av människans sociala kontakter och även sin tro på sig själv. Arbetet har i 

dagens samhälle en stor roll i människors liv, människor tjänar sitt uppehälle genom det och 

det är även en källa till tillfredsställelse och en känsla av att vara nyttig och behövd. Denna 

beskrivning av arbetet skulle troligtvis Marx (2003) förkasta och mena vara en glorifiering av 

arbetet, hans främsta inställning till arbetet är att det leder till att människan blir alienerad. 

Utifrån ett ensamhetsperspektiv är arbetets inverkan på människor ödesdigert, i alla fall 

utifrån Marxs teori. Arbetet förlorar mening och denna känsla sprider sig till människans 

privata sfär. Denna alieneringsprocess kan förklara hur ensamhetskänslor kan uppstå. 

 

Alienering och dagens arbetsförhållanden 

En beskrivning och analys av dagens arbetsförhållanden kan även förklara hur alienation är 

en förutsättning för ensamhetskänslor. Richard Sennett (2006) är en nutida sociolog som 

skriver om bland annat dagens ekonomi och arbetsliv, till viss del även om hur förhållanden i 

dessa kan påverka människans välmående. Sennett talar om en slags mordern arbetsmoral 

som finns hos människorna idag, denna kännetecknas av en ytlighet. Det krävs en ömsesidig 

lyhördhet bland gruppmedlemmarna och de svetsas samman genom deras gemensamma 

ytliga inställning till arbetet. Genom att det är ytliga förhållanden som sammanlänkar 

människorna i gruppen undviker de även kontroversiella och personliga frågor, detta 

underlättar sammanhållningen (Sennett 2006, s. 147, 150). Sennett hänvisar här till Lewis 

Coser som menar att det inte finns någon riktig gemenskap i gruppen förrän medlemmarna 

umgåtts länge och det uppstår konflikter och meningsskiljaktigheter, enighet i en grupp är 

inte en förutsättning för en stark gemenskap inom denna (Sennett 2006, s. 199-200).  Då 

människan spenderar en stor del av sin tid på arbetet är det rimligt att anta att förhållanden 

där kan ha en påverkan på känslolivet. Sennett talar om att arbetarna har en ytlig inställning 

till såväl arbetet som till varandra (Sennett 2006, s. 147, 150). Kanske är denna ytlighet en 

förutsättning för att arbetarna ska kunna sköta sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande 

sätt, ytligheten kan göra att arbetarna lättare kan fokusera på sitt arbete och inte relationen till 

varandra. Det kan, med andra ord, hävdas att arbetet skulle vara effektivare om bekantskapen 

arbetskamrater emellan främst är formell. I den bemärkelsen gör det inget att en djupare 

relation motverkas av arbetets organisering. Människors behov av gemenskap bör dock inte 

underskattas. Sennett menar att det inte kan uppstå någon riktig gemenskap på den moderna 

arbetsplatsen (Sennett 2006, s. 200). Människor har ett behov av gemenskap och att känna sig 

behövda, både i sitt arbete och privat. En avsaknad av gemenskap på arbetsplatsen kan bidra 
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till en känsla av att inte vara behövd. Under dessa omständigheter kan en känsla av 

meningslöshet infinna sig hos människan, hon kan börja ifrågasätta sitt arbete och även sig 

själv och sin plats på jorden. I detta läge är det troligt att en känsla av tomhet och likgiltighet 

infinner sig hos människan. Detta är en form av alienation. 

 

Det moderna näringslivet präglas av strukturomvandlingar. Större företag försöker göra sig 

av med de klassiska byråkratiska organisationsformerna och dess utmärkande hierarkiska 

ordning. Istället eftersträvas plattare och mer flexibla organisationer, dessa kallas nätverk och 

de omstruktureras ständigt. Ur ett affärsperspektiv kan detta vara fruktsamt men dessa nya 

konstellationer medför också en otydlig gräns kring människors faktiska arbetsuppgifter och 

plats i organisationen (Sennett 2006, s. 33-34). Den osammanhängande strukturen gör att 

befordringar och uppsägningar tenderar att göras på oklara grunder (Sennett 2006, s. 34, 70). 

Sennett menar att människan inte trivs med förändringar, förändringar innebär snarare en 

vilsenhet för henne (Sennett 2006, s. 43). Vidare kan kraven på effektivisering och 

nedskärningar i organisationerna leda till en oro bland människorna och nätverksstrukturen 

kan försvaga sociala band (Sennett 2006, s. 35, 72). Resultatet av det hela kan vara att arbetet 

blir förknippat med en känsla av osäkerhet. Arbetsuppgifter och organisationsformer 

förändras ständigt och människan har inget annat val än att acceptera och försöka anpassa sig 

till förändringarna. Förändringarna går att exemplifiera med ett nutida och aktuellt fenomen 

på marknaden, nämligen utförsäljningar av statliga bolag. I dessa ägarbyten sker sannolikt 

även stora organisationsförändringar och dessa påverkar människorna som arbetar inom 

organisationerna. Ett rimligt antagande är att människan under dessa förutsättningar känner 

sig maktlös, obetydlig och ensam i sin situation, människan blir alienerad. 

 

Ytterligare förklaringar till uppkomsten av ensamhetskänslor utifrån faktorn ”alienerad” kan 

sökas i förhållanden på dagens arbetsmarknad. Sennett (2006) använder begreppet 

kortsiktighetsprincipen då han beskriver dagens arbetsmarknad (Sennett 2006, s. 32). Idag är 

det vanligt att människor arbetar kortare tid på en arbetsplats och det till och med förväntas 

av arbetaren att denna ska byta anställning ett antal gånger och eventuellt även skola om sig 

under sina år som förvärvsaktiv. Det är dessutom vanligare med personaluthyrning vilket ofta 

innebär korttidskontrakt för den enskilde arbetaren (Sennett 2006, s. 32-33). Även 

arbetsuppgifterna präglas av specifika kortsiktiga arbetsuppgifter (Sennett 2006, s. 147). En 

konsekvens av kortsiktighetsprincipen är att människor blir mer utbytbara. Utbytbarheten är 

ett orosmoment för människorna eftersom det alltid finns andra människor som är beredda att 
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ta någons plats. I ett kortsiktigt perspektiv kan denna utbytbarhet kanske locka unga och 

drivna människor, men när allt kommer omkring kan en fast och trygg anställning kanske 

vara mer värdefull ändå. Sennett nämner att kortsiktigheten i arbetslivet även kan ha positiva 

aspekter, det har exempelvis argumenterats för att kortsiktiga kontakter är effektivare då de 

inblandade människorna är mer utbytbara. Men kortsiktigheten är negativ i flera bemärkelser. 

Den försvårar för förtroende, lojalitet och sociala band mellan människor (Sennett 2006, s. 

34-35). Utbytbarheten, menar Sennett, gör att människor inte känner sig behövda. De får en 

känsla av att deras existens har en mindre betydelse och att de inte är viktiga för andra 

(Sennett 2006, s. 204). Sennetts resonemang kring konsekvenserna av kortsiktighetsprincipen 

ligger i linje med indikatorerna för faktorn ”alienerad”, nämligen ”känner sig inte behövd” 

och ”saknar mening med livet” (Rydell 2010, s. 40). Upplevelsen av dessa leder, som den 

tidigare forskningen har visat, till ensamhetskänslor hos människor. 

 

Det finns ett tydligt samband mellan dagens arbetsförhållanden och alienation. 

Arbetsförhållandena på dagens arbetsmarknad är hänsynslösa i den bemärkelsen att 

människorna har svårt att påverka dem. Människorna får helt enkelt finna sig i den otrygga 

känslan som arbetets organisering bidrar till. Människorna kan liknas vid brickor i ett spel 

vars nästa drag bestäms av någon annan än henne själv.  Under dessa förutsättningar är det 

inte konstigt att människan utvecklar känslor av maktlöshet och meningslöshet. Arbetets 

organisering bidrar till att människan känner att arbetet, och även hon själv, förlorar mening. 

Med detta som bakgrund kan dagens arbete sägas ha en alienerande funktion. 

 

Alienering som grundläggande problem i det moderna sociala livet 

Alieneringen bland människorna har hittills beskrivits som ett resultat av arbetet. 

Alieneringen behöver dock inte enbart ha en koppling till arbetet. Anthony Giddens (2009) 

menar att känslan av en meningslöshet i livet är ett grundläggande problem i det moderna 

sociala livet. Anledningen till detta är att det sker en bortträngning av moraliska och 

existentiella frågor. Giddens kallar detta för existentiell isolering. Bortträngningen är däremot 

inte total (Giddens 2009, s. 17-18). Genom livet genomgår människan en rad olika 

prövningar och i dessa situationer aktualiseras dessa svåra frågor, skilsmässor och 

separationer är exempel på dessa prövningar. Under dessa prövningar blir människor varse 

om att det som är viktigt i livet inte går att förutsäga eller planera. Detta kan leda till att 

människan förlorar tron på sin egen förmåga och att det är meningslöst att försöka planera för 

framtiden (Giddens 2009, s. 20). Människans försök till bortträngning av livets svåra frågor 
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är alltså förgäves. Människan ställs ofta inför moraliska och existentiella frågor och dessa är 

nära förbundna med människans reflexiva natur. Den moderna människan är reflexiv i sitt 

tänkande, detta innebär att hon har förmågan att omvärdera sina tankar mot bakgrund av ny 

information. Det faktum att det inte finns någon definitiv kunskap eller sanning kallar 

Giddens för ett radikalt tvivel och detta kan leda till en existentiell oro (Giddens 2009, s. 30-

31). I och med att den moderna människan är reflexiv i sitt tänkande kan det, draget till sin 

spets, innebära att en hel världsbild måste revideras. Möjligheten att en sådan kunskap kan 

förkastas kan leda till en känsla av osäkerhet och meningslöshet hos människan. Det är 

rimligt att anta att människan kan känna sig ensam i sin existentiella oro. Människan kan 

diskutera med och rådfråga sina nära och kära kring dessa frågor men sannolikheten för att 

någon skulle kunna ge ett fullständigt och korrekt svar är liten, svaret på dessa frågor kan 

troligtvis bara besvaras av den enskilda individen. Meningslösheten och maktlösheten som 

den existentiella oron bidrar till innebär en alienering. 

 

 

5. Slutsats och diskussion 

 

Det finns många olika faktorer som kan bidra till uppkomsten av ensamhetskänslor hos 

människor. De tre teman som presenterats i uppsatsen har utgått från de fyra viktigaste 

faktorerna som bidragit till uppkomsten av ensamhetskänslor – ”utan närrelation”, 

”otillräckliga vänskapsband”, ”avvikande” samt ”alienerad”. I första temat behandlas 

förändringar och brister i de mänskliga relationerna. En betydande orsak till upplevda 

ensamhetskänslor kan ha berott på separeringen av hushåll och företag. Detta kan ha 

inneburit en försvagning av gemenskapen familjemedlemmarna emellan. Vidare har olika 

förutsättningar i det moderna samhället bidragit till distanserade kontakter och en blaserad 

attityd. Detta kan förklara hur faktorerna ”utan närrelation” och ”otillräckliga vänskapsband” 

bidrar till ensamhetskänslor i samhället. I andra temat, avvikelse, har normer och regler för 

socialt beteendebehandlats. I detta visas att ett avvikande beteende kan straffas med 

sanktioner vilket kan leda till en känsla av att inte passa in och att vara missförstådd – det vill 

säga vara avvikande. Detta kan resultera i en uppkomst av ensamhetskänslor. Vidare måste 

människan i det moderna samhället ta hänsyn till en mängd uttalanden samt göra val och 

riskbedömningar, där fel val kan leda till avvikelsekänslor och därmed ensamhetskänslor. I 

det sista temat, alienation, behandlas främst alienationsteorin och dagens arbetsförhållanden. 
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Ytlig gemenskap på arbetsplatsen, organisationsförändringar samt en osäkerhet på både 

arbetsplatsen och arbetsmarknaden kan leda till en känsla av meningslöshet och obetydlighet. 

Dessa är indikatorer till faktorn ”alienerad” och kan därför förklara uppkomsten av 

ensamhetskänslor. Känslan av meningslöshet är dessutom ett grundläggande problem i det 

moderna sociala livet vilket ytterligare kan förklara uppkomsten av ensamhetskänslor. 

 

I det sociala arbetet kommer vi möta olika människor med olika bakgrund, problematik och 

förutsättningar. En försämring av familj- och vänskapsrelationer, nya arbetsförutsättningar, 

ett snabbt och föränderligt samhälle samt expertutlåtanden är några exempel från uppsatsens 

tre teman som påverkar människan och som förklarar uppkomsten av ensamhetskänslor hos 

henne. Arbetslösa personer, ensamstående och äldre är alla grupper som kan känna sig 

alienerade, avvikande, ensamma och därmed utsatta. De utgör också en del av de människor 

vi möter i det sociala arbetet. Med detta sagt har denna uppsats gett oss en förståelse för hur 

ensamhet, inte bara som känslor som uppkommer hos individen, utan också på en strukturell 

nivå, påverkar socialarbetaren i det dagliga arbetet. Förklaringarna i denna uppsats innebär 

nya kunskaper vilka ger socialarbetaren möjlighet att arbeta för en förändring av dessa 

problem. Som vi sett kan arbete och arbetsförhållanden leda till att människor upplever 

ensamhetskänslor. För att minska dessa känslor hos klienten är det meningsfullt att 

socialarbetare arbetar för att klienter ska ha ett arbete. Det är av stor betydelse att arbetet 

känns viktigt för klienten, att denne känner sig uppskattad och trygg på sin arbetsplats. Det 

sociala arbetet måste också arbeta för att minska isolering och skapa förutsättningar för att 

människor har sociala relationer som är betydelsefulla. Olika former av nätverksarbete och 

riktade familjeinsatser kan därför vara väsentliga inslag för att minska ensamhetskänslor hos 

klienter. Exempelvis kan en kontaktperson göra stor skillnad för en person som känner sig 

ensam. 

 

Socialt arbete kan beskrivas som en tvärvetenskaplig disciplin med inslag från bland annat 

psykologi, sociologi, statsvetenskap och juridik. Dessa ämnesdiscipliner är också 

inkorporerade i det praktiska sociala arbetet. En av de kanske mest grundläggande delarna i 

att bedriva ett professionellt och utvecklande socialt arbete är relationen mellan klient och 

socialarbetare. För att kunna bygga upp en god klientrelation behöver den bestå av ett antal 

olika delar. Det bör exempelvis etableras respekt mellan parterna, där är förtroende, öppenhet 

och lyhördhet nyckelord. De kunskaper socionomstudenter får under utbildningen samt 

yrkeserfarenheter kan beskrivas som olika redskap i en verktygslåda. I verktygslådan samlas 
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teoretiska lärdomar, kunskaper om mänskliga relationer, lagrum med mera. För att kunna 

utveckla positiva relationer med klienter, se risker eller problem i deras liv och arbeta för en 

lösning på dessa, måste vi leta i vår verktygslåda för att ta fram det redskap som passar bäst i 

det enskilda fallet. Denna verktygslåda är en viktig tillgång för socialarbetarens vardagliga 

arbete.  

 

I det sociala arbetet möter vi människor som kan känna avvikelse, meningslöshet, utsatthet 

och ensamhet. Många av dessa känslor är behäftade med en känsla av skam. Att 

uppmärksamma och erkänna klienter kan göra stor skillnad för den enskilda personen och för 

relationen med socialarbetaren. Att på ett respektfullt sätt hantera den makt som är förbunden 

med det sociala arbetet kan göra att klienten känner sig mindre utsatt och ensam. Relationen 

mellan klient och socialarbetare kan beskrivas som en process där båda är med och 

konstruerar utfallet. De signaler vi sänder ut påverkar också en annan människa och dennes 

självbild. Därmed är det viktigt att socialarbetaren inte gör övertramp och befäster en känsla 

av avvikelse och ensamhet hos klienten, detta kan leda till kränkningar. Det är också viktigt 

att socialarbetaren har ett språk och tonfall som visar att vi förstår och bryr oss.  

 

Det är en balansgång att utveckla en relation som är gynnande för både klienten och 

socialarbetaren. Det är viktigt att socialarbetaren kan identifiera sig med sin klient och visa 

empati samtidigt som det är viktigt att kunna hålla en distans inom relationen. Att kunna sätta 

gränser och motivera klienten till att se och använda sina egna kvaliteter och styrkor är 

betydelsefulla inslag för att stärka klienter som känner sig ensamma. Förutom detta bygger ett 

gott bemötande på det som räknades upp tidigare – respekt, förtroende och lyhördhet. För att 

kunna skapa en god relation till en annan människa samt erkänna denna, är det viktigt att 

använda vår verktygslåda och vara kreativa. Gör vi detta har vi kommit en bra bit på väg mot 

en god relation och troligtvis också ett steg närmare en minskning av ensamhetskänslan hos 

klienten. 

 

Känslan av ensamhet som många människor känner är väl känd och väl dokumenterad. Den 

utsatthet och förtvivlan som kan uppstå av ensamhet skapar också starka reaktioner och 

uttryck hos många av de klienter som möter socialarbetaren. Om socialarbetaren har god 

kunskap om orsak och verkan till ensamhetskänslor skapas möjlighet för att, på både ett 

känslomässigt och professionell plan, möta klienten i dennes specifika situation. Om 

förståelsen finns för att klienten kan komma att visa starka reaktioner på grund av en 
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ofrivillig ensamhet, så ökar också socialarbetarens förmåga för att kunna skilja på sak och 

person, och utifrån detta skapa goda förutsättningar för en god arbetsmiljö i den dagliga 

klientkontakten. 

 

Efter att ha fått förklaringar till uppkomsten av ensamhetskänslor hos människor i samhället 

kan vi se att ensamhet har betydelse för samhället i stort, klienter i det sociala arbetet samt 

socialarbetaren. Den moderna storstaden utmärks av en stor andel ensamhushåll och 

befolkningsantalet växer ständigt. Inflyttningar från mindre orter och andra länder är med och 

bidrar till ensamhetsproblematiken i samhället. Att komma till en storstad med ett nytt språk 

och en annan kultur kan vara bidragande faktorer till att människor hamnar i ett visst mått av 

utanförskap och kanske även ensamhet. Detta urbana samhälle bidrar till att fler familje- och 

vänskapsband splittras och omformas. Dessutom kan det innebära att allt fler människor blir 

mobila på arbetsmarknaden. Även detta påverkar ensamhetskänslorna och utanförskapet i 

samhället. 

   

Det är troligt att en utbredd ensamhet och ett utbrett utanförskap i samhället får stora 

ekonomiska och socioekonomiska konsekvenser. Ensamhet är inte enbart något som berör det 

sociala arbetet. Hur bra socialarbetare vi än är, räcker det sociala arbetet inte till för att lösa 

problemen med ensamhet i samhället. Ensamhet bör diskuteras på flera olika nivåer och i 

olika sammanhang. Politiker har en viktig funktion för att förebygga ensamhet och 

utanförskap. Dessa har förutsättningarna för att på ett tidigt stadium arbeta med förebyggande 

insatser för utsatthet, utanförskap och ensamhet. Detta kan handla om arbetet med en väl 

fungerande integrationspolitik, dagis och skola som bygger på gemenskap och allas lika 

värde samt att arbetsplatserna har ordentliga kollektivavtal som skyddar individen mot 

osäkerheten på dagens arbetsmarknad. 

 

Ensamhet är ett komplext fenomen och det kan studeras på olika sätt. Fördjupade studier 

skulle kunna ge fler förklaringar till uppkomsten av ensamhetskänslor. Det skulle också vara 

intressant att explicit studera konsekvenserna av ensamhet i samhället, på både individ- och 

samhällsnivå. 
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