
 

 

 

Sjuksköterskeprogrammet 180hp 

Vetenskaplig metodik III, Självständigt examensarbete 

KURS VK-10, 15 hp 

VT 12 

 

 

 

 

 

Äldre personers upplevelser av 

ensamhet 

-En litteraturstudie  

Elderly people's experiences of  

loneliness 

-A Literature study 

 

 

Författare: 

 Petros Hailu & Henrik Karefjord 

 

 

 

 

 

 



1 

 

SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Åldrandet innebär naturliga biologiska, sociala och psykologiska förändringar, andelen 

äldre i samhället beräknas öka och äldre upplever ett lägre socialt deltagande kontra resten av 

befolkningen. Ensamhet beskrivs som en obehaglig eller oacceptabel avsaknad av relationer och 

involverar hur en person uppfattar, upplever och utvärderar den avsaknaden. Hälsoproblem och 

upplevelsen av livskvalitet är knutet till ensamhet. Ingen konsensus om fenomenet ensamhet finns 

inom vårdvetenskapen. Sjuksköterskan har viktig roll att upptäcka, motverka och förebygga 

ensamheten, därför behövs mer kunskap om fenomenet. Syfte: Att belysa äldre människors 

upplevelser av ensamhet. Metod: en litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på tio original 

artiklar med kvalitativ eller mixed-metod ansats. Resultat: Upplevelserna av ensamhet speglas i de 

fyra teman som analysen visade: ensamhet relaterat till förlust av relationer, den abstrakta 

ensamheten, den hanterbara ensamheten och den positiva ensamheten. Slutsats: Ensamheten hos 

äldre är ett fenomen som involverar hela människans livsvärld och upplevs ha positiva och negativa 

sidor. Tillgänglighet till relationer samt tankar och känslor kring dessa har en central betydelse i 

upplevelsen av ensamhet. Ensamheten sågs som hanterbar och förutsägbar, men samtidigt som 

någonting stigmatiserat som upplevdes svårt att prata om. Den positiva ensamheten sågs som 

självvald. I denna kunde tid för reflektion och eftertanke ges och människor kunde uppleva relationer 

till sig själv eller abstrakta ting.         

Nyckelord: Äldre, Ensamhet, Upplevelse, Relationer 
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ABSTRACT 

 

Background: Aging involves natural biological, social and psychological changes, the amount of 

elderly people in society is expected to rise and elderly people experience a lower amount of social 

participation than the rest of the population. Loneliness is described as an unpleasant or inadmissible 

lack of relationships and involves how a person perceives, experiences and evaluates this lack of 

relationships. Health problems and perceived quality of life are tied to loneliness. Consensus on the 

phenomenon of loneliness does not exist in the nursing sciences. The nurse plays an important role in 

detecting, deterring and preventing loneliness; therefore more knowledge of the phenomenon is 

needed. Aim: To illuminate the lived experience of elderly people. Method: A literature review with 

a qualitative approach based on ten original articles with either a qualitative or mixed-method 

approach. Results: Four themes emerged that illuminate the experience of loneliness in elderly 

people: Loneliness related to the loss of relationships, the abstract loneliness, the manageable 

loneliness and the positive loneliness. Conclusion: Loneliness in the elderly is a phenomenon that 

involves the whole human being and his life world and is seen to contain both positive and negative 

sides. The availability of relationships along with thoughts and feelings surrounding these are seen to 

be central in the experience of loneliness. Loneliness was seen as manageable and predictable, but at 

the same time as stigmatized and was difficult to talk about. The positive loneliness was seen as 

something chosen. There was time for reflection and thought, and people were able to experience 

relationships with themselves or abstract things. 

Keywords: Elderly, Loneliness, Experience, Relationships 
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INLEDNING 

Under utbildningens gång har vi båda arbetat inom äldreomsorg samt hemsjukvård och sett 

att ensamhet kan vara ett utbrett problem bland äldre. Nedstämdhet och utryck av ensamhet 

är vanligt förekommande i vårdkontakt. Ensamhet tycks utifrån vårt perspektiv som vårdare 

vara en verklighet för många äldre och bidrar till att vi ser en ohälsa hos den drabbade. Den 

kurslitteratur som använts i utbildningen tar upp många strategier för att bryta ensamhet och 

stärka patienters sociala nätverk, men saknar hur den äldre människan ser på ensamhet. Detta 

tillsammans med vår erfarenhet av möten med ensamma äldre har fått oss att fundera hur de 

äldres syn på och upplevelse av ensamhet ser ut. 

BAKGRUND 

Att vara äldre & att åldras 

Åldrandet innebär naturliga biologiska, psykologiska och sociala förändringar. Positiva 

förändringar kan inkludera att den äldre människan ges möjlighet att blicka tillbaka på ett liv 

fyllt av minnen och erfarenheter. En annan kan vara att få ikläda sig nya roller i livet till 

exempel att bli mormor eller morfar. Negativa förändringar kan inkludera att ens sätt att 

socialisera ändras till följd av förlust av relationer eller oförmåga att delta i sociala 

sammanhang. Negativa biologiska förändringar medför att ens fysiska och mentala kapacitet 

minskar med ökad ålder, samt att mottagligheten för sjukdomar ökar (Kirkevold, 2010). 

Åldrandet ur ett socialgerontologiskt perspektiv beskriver hur snabba förändringar i samhället 

påverkar uppfattningen av åldrandet och att vara gammal. Olika faktorer bidrar till detta, att 

medellivslängden ökar påverkar rådande utvecklingsteorier och människans olika ”åldrar” i 

dessa förskjuts. Detta beskrivs som att ”medelåldern” nu kan sträcka sig längre upp i 

åldrarna. Socialgerontologin menar även att olika åldersgrupper uppvisar olika nyanser av 

åldrande, vilket ger att olika åldersgrupper kan ha olika syn på åldrandet. Detta exemplifieras 

genom synen på hur äldre i dagens samhälle uppmanas att socialisera, vara aktiva och 

uppträda på ett mer ungdomligt sätt (Andersson, 2002). 
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Per definition räknas personer över 65 år som äldre och år 2011 fanns det 1 737 246 personer 

över 65 i Sverige (statistiska centralbyrån[SCB], 2011a). Andelen äldre i samhället beräknas 

dock öka i framtiden. Enligt statens folkhälsoinstitut[FHI]( 2011) är detta beroende av att 40-

talisterna kommer att nå pensionsåldern och att medellivslängden ökar. FHI (2011) uppger att 

mindre än hälften av personerna i åldern 75+ upplever att de har en god hälsa, för åldrarna 

65-75 är motsvarande siffra 60-65 procent. Skillnader finns mellan kvinnor och män samt 

mellan olika grupper av socioekonomisk status. Det framgår också att äldre i Sverige känner 

ett betydligt lägre socialt deltagande kontra resten av befolkningen. Äldre bor i allt större 

utsträckning i egna boenden och det finns en del riskfaktorer knutna till detta som kan 

påverka äldres sociala deltagande (a.a.). Ensamheten i Sverige har jämförts mellan 1985-

2008, det påvisades att ensamheten har minskat något bland äldre. Andelen äldre personer 

som kände sig ensamma år 2008 var 40 procent, dessa uppgav att de ofta eller ibland känner 

ensamhet (Tornstam, Rydell, Vik, Öberg, 2010). Lauder, Sharkey & Mummery (2004) 

beskriver hur två tredjedelar av den studerade populationen har upplevt ensamhet. 

 

Ensamhet 

Ensamhet kan ses som ett komplext problem i dagens samhälle och det är ett fenomen som 

innefattar en mängd olika dimensioner, både positiva och negativa (Bondevik, 1997).  

Fenomenet har en historisk förankring. Ensamheten har beskrivits i religiösa skrifter och av 

stora filosofer genom historien (Karnick, 2005). Fenomenet kan därför beskrivas på många 

olika sätt, nedan presenteras en beskrivning som togs fram av De Jong Gierveld(1998) som 

beskriver ensamhet som: 

Loneliness is a situation experienced by the individual as one where there is an 

unpleasant or inadmissible lack of (quality of) certain relationships. This includes 

situations in which the number of existing relationships is smaller than is considered 

desirable or admissible, as well as situations where the intimacy one wishes for has 

not been realized. Thus loneliness is seen to involve the manner in which the person 

perceives, experiences, and evaluates his or her isolation and lack of communication 

with other people (De Jong Gierveld, 1998, s. 73-74). 

 

Denna beskrivning delar upp ensamheten som fenomen i tre olika komponenter, dessa är: 

Känslor rörande nära relationer eller avsaknaden av dessa. Tidsperspektivet, om personen i 

fråga känner sig hopplös i sin situation eller om personen kan se en lösning på densamma. 

Emotionella aspekter i nära relationer som till exempel sorg, ledsamhet eller känsla av skuld. 
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Vidare beskrivs hur flera olika faktorer i det sociala sammanhanget samverkar för att påverka 

en persons uppfattning av att vara ensam och att dessa faktorer påverkar varje individ olika 

(a.a.). Karnick (2005) belyser det faktum att litteraturen saknar konsensus om vad ensamhet 

faktiskt är och ingen klar definition finns och en diskrepans inom omvårdnadsvetenskapens 

olika synsätt om vad ensamhet egentligen är föreligger. Studien pekar på att det mesta av 

forskningen på ensamhet gjorts ur ett totalitärt synsätt och Karnick efterlyser därför att mer 

studier bör göras på den levda erfarenheten av ensamhet i syfte att bredda kunskapsbasen om 

ensamhet som fenomen. Vidare beskrivs hur ensamheten som fenomen studeras av flera olika 

vetenskapliga grenar till exempel filosofi, sociologi och teologi(a.a.). Eshbaug (2008) menar 

att en diskrepans även finns i hur ensamhet uppfattas av en betraktare och hur den upplevs av 

en individ. 

 

Forskning indikerar samband mellan hälsoproblem och ensamhet. Cacioppo et al. (2002a) 

menar att hälsoriskerna vid social isolation går att likställa med riskerna vid fetma och 

rökning. Vidare belyses av Cacioppo et al. påverkan på hjärtverksamhet, blodtryck och sömn 

(2002a, 2002b).  Adams och Moon (2009) beskriver ensamheten som en riskfaktor för att 

utveckla depression, Cheng, Schilling och Lyder (2001) som en riskfaktor för malnutrition. 

Påverkan på den subjektiva upplevelsen av hälsa och livskvalité har beskrivits av Hellström, 

Persson och Hallberg (2004). FHI (2011) lyfter fram social gemenskap och meningsfullhet i 

tillvaron som viktiga faktorer för ett gott åldrande. 

 

Sjuksköterskans roll 

Undersökningar gjorda av Socialstyrelsen (2012a) visar att en relativt stor del av den äldre 

befolkningen har någon form av hemtjänst eller annat stöd i hemmet och att andelen äldre 

med hemtjänst ökar med ökad ålder. Nationella folkhälsoenkäten pekar på att vårdkontakter 

med primärvård ökar och har en överrepresentation hos den äldre befolkningen (FHI, 

2010). En nationell värdegrund finns för arbetet inom vården och omsorgen av äldre 

(Socialstyrelsen, 2012b). Värdegrunden är lagstadgad och innefattar alla instanser från att 

insatsen startar till att den avslutas. Begreppet socialt innehåll lyfts fram som viktigt i 

tillämpningen av denna värdegrund, och enligt socialstyrelsen beskrivs detta som:   

Socialt innehåll kan till exempel betyda att den äldre personen får motivation och stöd i 

sina egna initia-tiv[sic] och i sin interaktion med omvärlden, vilket kan öka hans eller 

hennes fysiska och psykiska välbefinnande, livsglädje och känsla av sammanhang. Det 
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sociala innehållet i en insats kan bestå av vitt skilda saker, till exempel att den äldre 

personen får stöd i att upprätthålla kontakter och gemenskap, inte bara med sina 

närstående utan också med vänner eller föreningsliv. Även aktivt arbete med kultur kan 

bidra till att skapa en tillva-ro[sic] som av den äldre personen upplever som meningsfull 

och begriplig (2012b, s.3). 

Värdegrunden fastslår alltså att vården skall arbeta aktivt för att främja den äldre vårdtagarens 

sociala och kulturella liv. 

 

Murphy (2006)  lyfter fram betydelsen av att öka förståelsen för vad ensamhet är, som viktig 

inom sjuksköterskeutbildningar på både grund- och avancerad nivå. Vidare menar Murphy att 

sjuksköterskan som vårdar den äldre människan möter många svårigheter. Ett behov av att 

kunna identifiera tecken och symptom på ensamhet samt kunskap om interventioner för att 

motverka dessa finns. Lauder et al.(2004) menar att förebyggandet av ensamhet är av extra 

vikt. Det belyses att interventioner som en reaktion på manifesterad ensamhet kan visa sig 

vara ineffektiva och komma i ett sent skede då andra hälsoproblem redan har utvecklats. 

Sjuksköterskans roll blir därför enligt Lauder et al. att genom direkta eller indirekta 

interventioner upptäcka och förebygga ensamhet. Lauder et al. menar att sjuksköterskan, både 

inom primärvården och äldrevården bär detta ansvar. Karnick (2005) beskriver ett samband 

mellan upplevelsen av ensamhet och upplevd livskvalitet och pekar på vikten för hälso och 

sjukvårdspersonal att öka sina kunskaper om ensamhet som ett upplevt fenomen. 

 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) beskriver att: 

Sjuksköterskan skall kunna tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov 

såväl fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga. Förmåga att identifiera och aktivt 

förebygga hälsorisker och vid behov motivera till förändrade livsstilsfaktorer och kunna 

reflektera över, motivera och medverka till att utveckla en god vårdmiljö beskrivs även. 

Sjuksköterskan skall kunna observera, värdera, prioritera, dokumentera och vid behov 

åtgärda och hantera förändringar i patientens fysiska och psykiska tillstånd. 

Kompetensbeskrivningen beskriver vidare att sjuksköterskan skall ha förmåga att tillämpa 

kunskaper inom omvårdnad, medicin, habilitering/rehabilitering samt samhälls- och 

beteendevetenskaper 
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PROBLEMFORMULERING 

Åldrandet innebär naturliga förändringar som påverkar kroppen, sinnet och sättet att 

socialisera. Andelen äldre i samhället beräknas öka i framtiden och sjuksköterskan spelar en 

viktig roll i vården och omsorgen till denna del av befolkningen. 

Ensamhet är ett mångdimensionellt och komplext fenomen. Ensamhet är nära knutet till 

relationer och känslor kring dessa. Prevalensen av ensamhet bland äldre i samhället är hög 

och samband mellan hälsoproblem och ensamhet har fastställts. En diskrepans föreligger 

dock inom omvårdnadsvetenskapen om vad ensamhet egentligen är och ingen klar definition 

finns som beskriver fenomenet inom vårdvetenskapliga ramar. Sjuksköterskan skall dock 

kunna tillämpa kunskaper från andra vetenskapliga områden. En diskrepans föreligger även 

mellan vad en betraktare uppfattar och vad som faktiskt upplevs. Sjuksköterskan verkar inom 

vårdnadsvetenskapliga ramar och spelar en viktig roll i att upptäcka, förebygga och motverka 

ensamhet. Förutsättningar för detta kommer att sökas i äldre människors egna upplevelser av 

ensamhet.  

 

SYFTE 

Att belysa äldre personers upplevelser av ensamhet. 
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METOD 

Design 

Studiedesignen som använts är en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Kvalitativa 

undersökningar och studier är den typ av metodologi som lämpar sig för att studera 

upplevelser och fenomen samt att denna metodologi tenderar att se till helheten.  

Litteraturstudier spelar en viktig roll i att skapa en evidensbaserad vård för sjuksköterskor 

samt i utformningen av eventuella framtida studier (Polit & Beck, 2010). 

Urval 

Inklusionskriterier för studien var: Vetenskapliga artiklar av kvalitativ eller mixed-method 

ansats. Endast peer-reviewed artiklar som behandlade äldres upplevelse av ensamhet och 

kunde svara på studiens frågeställningar. Svensk eller engelskspråkiga artiklar, eventuellt 

kunde andra språk inkluderas om översättningsmöjlighet fanns. Exklusionskriterier för 

studien var: Artiklarna behandlade ej äldres upplevelse av ensamhet, möjligheter att översätta 

saknades och mixed-method artiklar som hade alltför stort kvantitativt fokus. 

 

Initialt valdes 46 artiklar ut för genomläsning, endast 34 av dessa genomlästes på grund av 

svårigheter att få tag på artiklarna. Artiklarna genomlästes av båda författarna och sorterades i 

två olika kategorier baserat på studiens urvalskriterier: JA och NEJ.  JA Kategorin innehöll de 

artiklar som bedömdes passa in i studien.  NEJ innehöll artiklar som inte bedömdes passa in i 

studien. 22 av artiklarna valdes bort efter en noggrann genomläsning av båda författarna. 20 

av dessa valdes bort på grund av antingen ett alltför kvantitativt fokus (Mixed-method 

artiklar) eller att de inte besvarade det syftet avsåg besvara. Två av artiklarna valdes bort till 

följd av svårigheter med översättning (ej engelsk eller svenskspråkiga). Tolv av artiklarna 

bedömdes som bra att ta med i studien och granskades med hjälp av den bedömningsmall för 

kvalitativa artiklar som presenteras i Friberg (2006). (se bilaga 1.) De artiklar som ej var 

vårdvetenskapliga granskades av samma mall med undantaget att de punkter som berörde 

vårdvetenskapligt synsätt inte togs hänsyn till vid bedömningen. Av dessa tolv bedömdes tio 

av artiklarna som lämpliga att ta med i studien. 
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Datainsamlingsmetod 

Data har samlats in genom databassökningar i EBSCO host (CINAHL with fulltext, 

MEDLINE, AMED, Academic Search Elite samt Nursing reference center) då de databaser 

som ingår här innehåller aktuell forskning inom områden som är relevanta för att kunna 

besvara studiens syfte. Datainsamlingen har gjorts stegvis, initialt identifierades relevanta 

sökord som skulle hjälpa till att finna information som skulle svara mot studiens syfte. Dessa 

var: Elder*, In old age, Perception*, Experience*, Loneliness, Aging, Old people. Sökningar 

med dessa sökord genomfördes och Boolesk söklogik användes för att begränsa resultatet. 

När mängden artiklar ansågs hanterbar lästes abstracts igenom av den författare som 

genomfört sökningen. Artiklar som bedömdes som bra sparades för att kunna bedömas enligt 

studiens urvalskriterier. Fritextsökningar och sekundärsökningar genomfördes via 

referenslistor i syfte att finna ytterligare forskning. En sökmatris som innehåller en översikt 

över de sökningar som gjorts enligt denna princip presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Sökmatris 

Sökord 

(Limiter peer reviewed 

På samtliga sökningar) 

Träffar Lästa abstracts Antal artiklar för 

genomläsning 

Utvalda artiklar 

In old age AND Loneliness 

AND Perception* 

48 27 5 7* 

Elder* AND Loneliness 

AND Experience* 

90 42 13 3*, 6*, 1* 

In old age AND Loneliness 

AND Experience* 

109 47 10 9*, 8*, 2*, 5* 

Loneliness AND aging AND 

Experience* 

57 14 6 4* 

Sekundärsökning via ref. 

lista I övriga artiklar 

4 4 4 10* 
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Dataanalys 

Den modell Friberg(2006) presenterar för analys av kvalitativ forskning har använts. Hela 

analysprocessen har varit ett nära samarbete där författarna tillsammans har genomfört och 

kritiskt diskuterat varje steg i analysprocessen.  Analysen skedde i fem steg: 

Valda artiklar lästes noggrant igenom av båda författarna i syfte att skapa en känsla av vad 

artikeln handlade om, extra fokus lades på artikelns resultat. En litteraturmatris för att göra 

likheter och skillnader mellan artiklarnas resultat mer överskådliga gjordes (se bilaga 2). 

Beståndsdelar i artiklarnas resultat som svarade mot studiens syfte identifierades för att bättre 

förstå innehållet i de nyckelfynd som presenterades i litteraturmatrisen. 

Beståndsdelarna från föregående steg lyftes ut och sammanställdes för varje enskild artikel. 

Detta skedde genom att författarna tog ut beståndsdelarna som meningar och förde över dessa 

till ett eget papper. Likheter inom varje enskild artikel identifierades för att göra datamängden 

mer hanterbar. Detta gjordes för samtliga artiklar. 

Skillnader och likheter mellan de olika artiklarnas beståndsdelar identifierades genom att 

jämföra de olika pappersarken med varandra. Likheterna och skillnaderna resulterade i att 

fyra huvudteman samt sju underteman kunde formuleras.  

En sammanhängande text som beskriver varje huvudtema och dess underteman formulerades 

för att kunna presenteras i resultatet. De individuella studiernas bidrag till resultatet redovisas 

i bilaga 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

Etiska aspekter 

Vid studier som involverar en subjektiv upplevelse som ensamhet är det viktigt att inte 

tillskriva fenomen eller problem till denna upplevelse utifrån den egna förförståelsen. 

Medvetenhet om den förförståelse författarna har fått från tidigare arbete med äldre 

människor har varit ett viktigt inslag under analysarbetets gång. Författarna har granskat och 

analyserat alla artiklar tillsammans i syfte att motverka den egna förförståelsen.  Många av de 

artiklar som granskats är på engelska och ingen av författarna har detta språk som modersmål, 

översättningsprocessen har därför präglats av en noggrannhet där tveksamheter kring 

översättningar har uppmärksammats och lexikon använts för att ge en korrekt översättning. 

Detta ansågs särskilt viktigt då det är upplevelser och andras egna tankar som ska översättas, 

så att andemeningen i studiernas resultat kan analyseras för att få fram ett rättvisande resultat. 

Då detta är en litteraturstudie där det görs en översikt över redan publicerad forskning har det 

varit viktigt för författarna att ta i beaktande att det material som använts är etiskt granskat. 

Sju av de tio artiklar som användes i studien hade fått etiskt godkännande av en kommitté. 

Tre studier utan något synligt etiskt godkännande inkluderades ändå, med motiveringen att de 

är del av en större studie eller att artiklarna har diskuterat etiska ställningstaganden. 
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RESULTAT 

Studiens resultat visade att upplevelserna av ensamhet hos äldre kan delas in i fyra 

huvudteman och sju underteman (tabell.2). 

Tabell 2. Huvudtema samt undertema. 

Huvudtema Undertema 

Ensamhet relaterat till förlust av relationer Förlust av relationer påverkar ensamheten. 

Omgivningens påverkan på relationer. 

Fysiska förmågans påverkan på relationer. 

Den abstrakta upplevelsen av ensamhet. Upplevt utanförskap påverkar ensamheten. 

Förväntningarnas påverkan på ensamheten. 

Behovet av mening i relationers påverkan på ensamheten. 

Den stigmatiserade ensamheten. 

Den hanterbara ensamheten.  

Den positiva ensamheten.  

  

 Ensamhet relaterat till förlust av relationer innefattade förluster av relationer eller av 

möjlighet till relationer med sin omgivning. Den abstrakta ensamheten innefattade de tankar 

och känslor som uppstod i samband med eller ledde till upplevelsen av ensamhet. Detta tema 

berörde även hur ensamheten kunde ses som ett stigma och vara svår att dela med sig av. Den 

hanterbara ensamheten innefattade hur de äldre upplevde ensamheten som fenomen i relation 

till hanterbarhet och förutsägbarhet. Åtgärder och förutsättningar för att kunna hantera 

ensamheten belystes även under detta tema.  Den positiva ensamheten innefattade positiva 

upplevelser av ensamhet och behandlade det faktum att positiv ensamhet var skilt från 

negativ ensamhet.  

 

 

Ensamhet relaterat till förlust av relationer 

 Detta tema beskrev hur ensamheten upplevdes starkt relaterad till förluster av viktiga 

relationer eller möjligheten att dra nytta av dessa. Temat belyste även hur omgivningen och 

den egna fysiska förmågan upplevdes bidra till att motverka eller skapa ensamhet. 
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 Förlust av relationer påverkar ensamheten 

En av de centrala händelser som belystes i alla studier och var starkt knuten till upplevelsen 

av ensamhet var den fysiska förlusten av relationer till följd av död, sjukdom eller skilsmässa. 

I ett antal av studierna beskrevs detta som att ensamhet upplevdes vara en naturlig och 

oundviklig del av åldrandet (Barg et al., 2006; Carlsson & Dahlberg, 2002; Dahlberg, 2007). 

Det belystes att avsaknaden av betydande relationer inte bara grundar sig på förlust till följd 

av död eller sjukdom, utan som att relationerna har brutits eller omöjliggjorts till följd av 

andra faktorer (Heravi-Karimooi et al. 2010; McInnis & White 2001; Moyle et al. 2011; 

Winterstein & Eisikovits, 2008). Heravi-Karimooi, Anoosheh, Foroughan, Sheykhi & 

Hajizadeh (2010) belyste kulturens påverkan på möjligheter till relationer. Deltagarna i 

studien utryckte en önskan att gifta om sig, men detta omöjliggjordes av deras omgivning och 

bidrog till starka upplevelser av ensamhet.  Winterstein & Eisikovits (2008) beskrev hur nära 

relationer med vänner har brutits som en följd av deras makars agerande. 

 I used to tell my friends. But over the years i cut off my relationships with my 

friends. I have no friends. He chased away all my friends… Every day I feel the 

loneliness. We have family but they have their own life. For thirty years he never 

allowed anyone to enter the house (Winterstein & Eisikovits, s.13) 

Ensamhet upplevdes även som en följd av att den äldres närstående bodde långt borta och 

inte hade tid, lust eller möjlighet att besöka personen. Detta medförde svårigheter att dra nytta 

av dessa betydelsefulla relationer (McInnis & White 2001; Moyle et al. 2011). 

 

Fysiska förmågans påverkan på relationer. 

Omgivningen och den äldres egna fysiska förmåga upplevdes ha en stor inverkan på 

förutsättningarna för relationerna med andra (Carlsson & Dahlberg, 2002;Fischer, Norberg & 

Lundman, 2008; Graneheim & Lundman, 2009; Heravi-Karimooi et al., 2010; Moyle, Kellet, 

Ballantyne & Gracia, 2011; Stanley et al. 2010). Nedsättningar i den fysiska förmågan och 

det beroende av andra för att klara vardagliga aktiviteter och socialisering som detta skapade 

sågs som en stor del i upplevelsen av ensamhet (Fischer et al. 2008; Graneheim & Lundman, 

2009; Heravi-Karimooi et al., 2010). Nedsatt fysisk förmåga upplevdes vara något som 

samspelade med omgivningen i att påverka relationer med andra. Omgivningen kunde till 

exempel möjliggöra till relationer men begränsningarna kunde ligga hos den enskilde 

individens fysiska och mentala förmåga (Carlsson & Dahlberg, 2002; Moyle et al. 2011; 

Stanley et al. 2010). Omvänt beskrevs hur det upplevdes svårt att knyta nya kontakter på 

servicehuset. Nedsatt fysisk och mental kapacitet hos andra vårdtagare och att vårdarna oftast 
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var alltför stressade för att hinna ta sig tid att prata och lyssna gjorde skapandet av 

meningsfulla relationer svårt (Carlsson & Dahlberg, 2002).  

Omgivningens påverkan på relationer 

Miljöns påverkan på relationer, både i närmiljön och i samhället i stort beskrevs (Carlsson & 

Dahlberg, 2002; Heravi-Karimooi et al. 2010; Stanley et al. 2010). I två scenarion beskrevs 

negativ och positiv påverkan på relationer. Den gemensamma matsalen hade påverkan på 

relationer då vårdtagare med en hörselnedsättning upplevde sig ha svårt att kommunicera och 

därigenom dra nytta av eller skapa relationer på grund av hög ljudnivå i omgivningen. En 

positiv inverkan av omgivningen beskrevs som att varje enskild lägenhet hade en telefon 

vilket möjliggjorde kontakt med vänner och anhöriga (Carlsson & Dahlberg, 2002). Ett större 

perspektiv beskrevs av Heravi-Karimooi et al.(2010) samt Stanley et al.(2010) som belyste 

hur samhällets struktur eller förändringar i samhället bidrog till upplevelsen av ensamhet. 

”Times have changed. Once upon a time the postman came, the bread man delivered the 

bread, and the milkman delivered the milk. You knew all these people…nowadays you don’t 

even see you neighbors, you don´t know them hardly” (Stanley et al. s.411). En tidsfaktor 

finns i omgivningen som påverkar den upplevda ensamheten. Många äldre upplevde kvällar 

och helger som mer ensamma, vardagen var fylld av mycket liv och rörelse och ofta fanns 

aktiviteter tillgängliga, men att detta ändrades under kvällar och helger (McInnis & White 

2001; Stanley et al. 2010. ). 

Den abstrakta ensamheten 

Även detta tema beskrev sambandet mellan relationer och ensamhet, här var dock de 

emotionella aspekterna och hur de påverkade ensamheten i fokus. 

Upplevt utanförskap påverkar ensamheten 

 De emotionella faktorer som beskrevs av de flesta äldre var känslor som till exempel: 

Känslan att vara övergiven, bortglömd, åsidosatt, annorlunda eller osynlig. Känslan av att inte 

ha kontroll över sin livssituation eller att vara oönskad och inte duga till. Det framkom att 

känslorna upplevdes både i nära relationer och i relationer med ens omgivning i stort, 

känslorna beskrevs både som bidragande till och som följder av ensamheten. Den 

gemensamma nämnaren som belystes var att ett utanförskap upplevdes gentemot sin 

omgivning (Dahlberg, 2007; Fischer et al. 2008; Graneheim & Lundman, 2009; Heravi-

Karimooi et al., 2010; McInnis & White, 2001; Stanley et al., 2010; Winterstein & Eisikovits, 

2008). 
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My husband died 3 years ago. Now, I am living with my son at his home. He is very 

busy at work and education. He cannot understand me. He takes no notice of me. 

He is a man and I know he can’t do anything for me. I have nobody I trust enough 

to talk to. I have nobody caring for me…when my husband was alive, I had a good 

time (starts crying), and now just the memories of my husband give me strength 

(Heravi-Karimooi et al. 2010, s.277). 

 

En del studier belyste hur ett upplevt utanförskap förvärrades under storhelger samt under 

vissa årstider (Moyle et al., 2011; Stanley et al. 2010).  

Känslor av ensamhet kunde uppstå trots att upplevelsen av utanförskap inte förekom, 

litteraturen pekade på främst två situationer där känslor bidrog till upplevelsen av ensamhet. 

  

Behovet av mening i relationers påverkan på ensamheten 

Den första var känslan av att ingen mening fanns att hitta i relationer med sin omgivning. En 

människa kunde vara inkluderad i gemenskapen men fortfarande uppleva ensamhet på grund 

av att behovet av mening, kvalitet och jämlikhet i relationerna inte tillfredsställdes (Carlsson 

& Dahlberg, 2002; Dahlberg, 2007; Stanley et al. 2010; Winterstein & Eisikovits, 2008). 

Winterstein & Eisikovits (2008) belyste till exempel hur en av deltagarna beskriver att trots 

att hon hade god kontakt med sitt syskon så upplevdes inte relationen som jämlik och sågs 

inte som meningsfull. Stanley et al. (2010) belyste kvalitetens betydelse för relationerna och 

menar att detta har en påverkan på upplevelsen av ensamhet. 

Förväntningarnas påverkan på ensamheten 

Den andra känslan var besvikelse när förväntningar på relationer i livet inte motsvarades. 

Äldre upplevde ensamhet som en följd av att deras förväntningar på att nära och kära eller 

samhället skulle möta deras behov när dessa uppstod, inte infriades(Carlsson & Dahlberg, 

2002; Dahlberg, 2007; Heravi-Karimooi et al. 2010; McInnins & White, 2001; Winterstein & 

Eisikovits, 2008).  

 

Den stigmatiserade ensamheten 

Stanley et al. (2010) och Dahlberg (2007) belyste det stigma som ensamhet innebar, att det 

sågs som ett fel det därför blev ett ämne som var svårt att tala om. ”Society sees it as a nasty 

problem that they don’t want to know about and also people who are lonely… [Feel Unable] 

to express this without feeling that they are a failure of some kind” (Stanley et al. 2010, 

s.410). Ensamheten beskrevs vidare som någonting fult, skamligt och individens eget fel 
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(Barg et al., 2006; Dahlberg, 2007; McInnis & White, 2001).  ”My understanding of 

loneliness, it is my own fault I know…cause God has been good to me” (McInnis & White 

s.135). Ensamheten upplevdes även som en konsekvens av att självmant dra sig undan från 

relationer som upplevdes som negativa. Detta beteende beskrevs även som en följd av 

skuldkänslor på grund av alltför högt ställda krav på nära relationer (Barg et al. 2006, 

McInnis & White, 2001, Moyle et al. 2011). Ensamheten beskrevs som ”ens olyckliga öde” 

(Heravi-Karimooi et al., 2010). 

 

Den hanterbara ensamheten 

Ensamheten upplevdes som hanterbar och förutsägbar av många äldre, dock så beskrevs det 

att hanterbarheten var beroende av egna personliga förutsättningar (McInnins & White, 2001; 

Moyle et al. 2011; Stanley et al., 2010). Stanley et al.(2010)  belyste ensamheten som en 

upplevelse som kan komma och gå och inte nödvändigtvis är ett definitivt eller permanent 

tillstånd associerat med äldre människor. Förutsättningarna inkluderade bland annat 

individuella personlighetsdrag, en vilja att avhjälpa situationen samt att kunna hålla sig 

sysselsatt.  

You have to keep pushing yourself all the time. I am actually conscious of not sitting 

in my chair. I have to keep getting up and doing something. I am in a fortunate 

position that I can do that, many people can’t (Stanley et al. 2010 s.410). 

Copingstrategier för att hantera ensamheten var att ha ett positivt tänkande, känna sig trygg, 

nöjd samt ha tilltro och acceptans för att kunna gå vidare i livet (Carlsson & Dahlberg, 2002; 

Graneheim & Lundman, 2010; McInnis & White, 2001). Även negativa copingstrategier som 

ledde till att man stängde av delar av sig själv för att bekämpa ensamheten upplevdes hos de 

äldre (Dahlberg, 2007). 

 …and as soon as that ugly one shows his face, you do something, go out to look for 

people, eats sweets, have a drink, there are many ways to escape. And you do that 

often i think. I’ve done that too (Dahlberg, 2007, s.200). 

 

Den positiva ensamheten 

Trots att många negativa upplevelser av ensamhet beskrevs av de äldre så fanns även positiva 

aspekter. Graneheim och Lundman (2010) Belyste olika delar av den positiva ensamheten. 

Det beskrevs hur deltagarna i studien upplevde att de kunde känna sig nöjda i sin ensamhet, 

till exempel kunde känslan av glädje inför varje ny dag, att inte önska att livet vore 
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annorlunda och att leva i nuet upplevas. Vidare beskrevs upplevelsen av att känna sig fri, 

Graneheim och Lundman beskrev hur deltagarna utrycker positiva känslor av att kunna ta 

egna beslut och vara befriad från måsten i vardagen. Möjligheten att välja sitt eget umgänge 

och välja själva vad de ville göra och känslan att kunna få lugn och ro var något som 

deltagarna upplevde positivt i sin ensamhet, detta innefattade att kunna vila en fysiskt trött 

kropp och hitta sinnesfrid. 

 

Dahlberg (2007) lyfte också den positiva ensamheten och framhävde att detta endast kunde 

ske när ensamheten var önskad. Ensamhetens positiva aspekter beskrevs som vila, lugn och 

sinnesfrid. Det belyses att denna typ av ensamhet stimulerade till kreativitet, tanke och 

reflektion. Dahlberg (2007) beskrev att positiv och negativ ensamheten inte var samma 

fenomen, dessa kunde samexistera och att vara ensam utan andra upplevdes inte alltid som att 

sakna meningsfulla relationer i sitt liv. Upplevelsen av givande relationer med abstrakta ting i 

omgivningen eller en meningsfull relation till sig själv kunde ses. Det beskrevs hur en 

promenad i skogen kan skapa en känsla av gemenskap med annat än andra människor, och att 

upplevelsen av gemenskap inte alltid är motsatsen till ensamhet utan dessa kan samexistera. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa äldre människors upplevelser av ensamhet och en 

litteraturstudie med kvalitativ ansats valdes för detta. Litteraturstudier av kvalitativ art 

beskrivs som en förutsättning för att utveckla evidensbaserad vård (Polit & Beck, 2010). 

Kvalitativa metoder är den metodologi som bäst svarar på subjektiva upplevelser i det 

naturliga sammanhang de uppstår, vilket väl svarade mot syftet i denna studie. Resultatet 

belyste det som syftet avsåg och besvarar de frågeställningar som fanns. 

 

Granskning och analys av artiklarna har genomförts av båda författarna tillsammans, detta har 

bidragit till att motverka den egna förförståelsen. Gemensam granskning och analys samt 

kritisk diskussion kring detta har gjort att relevanta nyckelfynd i granskade artiklars resultat 

och viktiga skillnader och likheter kunnat identifieras utan påverkan av förförståelsen. 

Arbetet under analysprocessen har inte varit linjärt enligt de fem steg som beskrevs i metod 

delen. Arbetet har skett fram och tillbaka mellan stegen och kritiskt diskuterats så att 

förståelsen för resultatet i de valda artiklarna och de likheter och skillnader som fanns kunde 

ökas. En faktor som har haft inverkan på trovärdigheten är den kunskap som förvärvats under 

arbetets gång. Efter genomläsning av artiklarna flera gånger kan en alltför tidig jämförelse av 

artiklarnas resultat förekomma. Viktiga skillnader och likheter kan gå förlorade om 

författarna ”låser” sig på ett givet spår. Stor vikt har därför lagts vid att plocka ut 

beståndsdelar ur varje artikel var för sig. Jämförelse av likheter och skillnader mellan 

beståndsdelarna med stöd av grundtexten i artiklarna gjordes i ett senare skede. I studien har 

nio av tio artiklar varit på engelska, ett språk som inte är modersmålet för författarna, detta 

ger att nyanser och betydelser kan ha gått förlorade i översättningen från engelska till 

svenska. Noggrannhet vid översättningar och att lexikon använts bidrar till en rättvisande 

översättning.  

 

Urvalet har inverkan på studiens trovärdighet, som beskrivits i bakgrunden så finns inget 

konsensus kring vad ensamhet är. Forskningen på området är relativt begränsad och detta gav 

ett mindre antal artiklar för författarna att välja mellan. Påverkan på studiens resultat blev att 

den kanske inte kan användas som faktiskt evidens, men en god grund finns för vidare 

forskning. Två artiklar bedömdes initialt vara bra för studien, men var på ett annat språk än 
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svenska eller engelska. Detta innebär att potentiellt relevant forskning inte har kunnat 

presenteras i resultatet. Författarna har dock riktlinjer som säger att tio artiklar räcker för att 

ge ett tillförlitligt resultat, detta får stöd av att det vid kvalitativa studier inte är mängden 

källor utan dessas kvalité som räknas (Polit & Beck, 2010). Artiklarna som har valts ut har 

alla varit utgivna på 2000-talet, detta gör att de är aktuella för den generation äldre som lever 

nu. Dock kan överförbarheten i framtiden komma att påverkas vilket bekräftas av Andersson 

(2002) som menar att åldrandet förändras över tid. Tre av artiklarna hade inte syftet att belysa 

upplevelsen av ensamhet men upplevelsen av ensamhet var dock ett centralt tema i det 

resultat som dessa artiklar visade. Författarna har därför varit noggranna med att läsa igenom 

resultatet och därifrån lyft ut relevanta nyckelfynd som berörde upplevelsen av ensamhet. 

Deltagarna i de utvalda studierna var mestadels kvinnor, något som är representativt för den 

äldre populationen och återspeglas i befolkningsstatistik från SCB (2011a). 

 

Något som kan ses som både en styrka och en svaghet i studien är att urval av artiklar och 

analysen gjorts utan krav på någon särskild kontext. Av de artiklar som använts behandlade 

samtliga upplevelsen av ensamhet men i olika kontexter. Positivt är att likheter mellan de 

olika artiklarnas resultat kan ses som mer allmängiltiga och överförbara i olika kontext.  

Distinkta och eventuellt viktiga skillnaderna kan förlora överförbarhet då de kan vara låsta i 

det kontext dessa upplevts i. Anledningen till att många av artiklarna som inkluderats i 

studien var baserade i en mängd olika kontext är att det saknas forskning på upplevelsen av 

ensamhet hos äldre på ett generellt plan. Nio av tio artiklar som inkluderats var dock baserade 

i västvärlden, vilket ger en liknande kulturell och social kontext.  

. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa äldre människors upplevelse av ensamhet. Resultatet 

kommer att sammanfattas kort och sedan diskuteras utifrån de huvudteman som framkom och 

sjuksköterskans roll. Analysen av artiklarna i studien resulterade i fyra huvudteman. 

Ensamhet relaterat till förlust av relationer, den abstrakta ensamheten, den hanterbara 

ensamheten och den positiva ensamheten. 

  

Ensamheten relaterat till förlust av relationer belyste i resultatet hur ensamhet upplevdes som 

en följd av att relationer bröts, förlorades eller inte kunde skapas. Påverkan på relationer 

upplevdes bero på personliga faktorer, såsom fysisk förmåga och graden av beroende 

gentemot andra. Upplevelsen av ensamhet som en naturlig del av åldrandet stöds av denna 

studie, dock så upplevdes det som förlust av nära relationer till död eller sjukdom. De 

komponenter av det naturliga åldrandet som Kirkevold (2010) beskrev kan dock ses i fysiska 

förmågans och beroendet av andras påverkan på ensamheten. Vidare beskrev vår studies 

resultat hur faktorer i omgivningen har påverkan på de äldres möjlighet till relationer. 

Omgivningens påverkan sågs både i närmiljön och i samhället i stort. Resultatet visade även 

att omgivningen och de personliga förutsättningarna samspelar i påverkan på relationer. Den 

abstrakta ensamheten i vår studies resultat delas upp i två centrala delar, tankar och känslor 

rörande relationer och ensamheten som stigmatiserad. Ensamhet upplevdes som en känsla av 

utanförskap gentemot sin omgivning, de känslor som beskrevs pekade alla mot detta. 

Upplevelsen att relationer med omgivningen saknar mening påverkade upplevelsen av 

ensamhet och beskrevs som avsaknad av kvalité, mening och jämlikhet i befintliga relationer. 

Resultatet beskrev även att känslor av besvikelse kunde leda till ensamhet då förväntningar på 

relationer inte infriades. Ensamheten upplevdes som stigmatiserande och svår att prata om. 

Känslor av skam och skuld bidrog till upplevelsen av ensamhet. 

 

De negativa sidor av ensamheten som beskrevs ovan har många likheter med den definition 

som presenterades av De Jong Giervald (1998). Relationer ses som centrala i vår studie då det 

gäller upplevelsen av ensamhet. Relationerna har potential att både bidra till och minska 

upplevelsen av ensamhet. Den direkta yttre påverkan som ses på ensamheten tycks komma 

från faktorer som påverkar äldres relationer. De Jong Gierveld beskrev ensamhet som faktiskt 

avsaknad av relationer eller kvalitet i relationer och att komponenterna som påverkar 

ensamheten inkluderar: Tankar och känslor kring relationer eller avsaknaden av dessa, 



 

22 

emotionella aspekter i relationer samt hur socialt sammanhang påverkar upplevelsen. Detta 

knyter väl an till resultatet i vår studie som belyste att upplevelsen av ensamhet är relaterad 

till olika fysiska och emotionella dimensioner i äldres relationer. FHI (2011) menar att 

andelen äldre kommer att öka i framtiden och att äldres sociala deltagande är lägre än resten 

av befolkningen. I relation till vår studies resultat indikerar detta att antalet äldre som 

upplever ensamhet kan öka i framtiden. Ensamhetens relation till hälsoproblem (Adams & 

Moon, 2009; Cacioppo et al. 2002a; Cacioppo et al. 2002b; Chenn, Schilling & Lyder, 2001) 

samt att äldre är mer mottagliga för sjukdomar (Kirkevold, 2010) visar på vikten av att se 

ensamheten som ett allvarligt problem hos äldre. 

 

Sjuksköterskans roll beskrevs som någon som skall kunna upptäcka, motverka och förebygga 

ensamhet (Karnick, 2005; Lauder et al. 2004; Murphy, 2006). För att kunna genomföra detta 

behövs kunskap om vad fenomenet har för orsaker och följder. Sjuksköterskan kan få 

användbar kunskap om fenomenet i vår studies resultat då upplevda orsaker till och följder av 

ensamhet kan ses. Specifika åtgärder och förhållningssätt belystes inte, så ytterligare studier 

behövs för detta. Sjuksköterskans viktiga roll får stöd av Socialstyrelsen, dels i 

kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen, 2005) som fastställer att sjuksköterskan skall 

tillgodose basala behov och kunna hantera fysiska, psykiska och emotionella förändringar. 

Resultatet i vår studie belyste hur förändringar, både fysiska och emotionella har påverkan på 

ensamhet. Värdegrunden för vård och omsorg av äldre (socialstyrelsen, 2012) beskriver 

socialt innehåll som centralt i insatser till äldre. Begreppet innefattar att möjlighet och 

motivation skall ges till den äldre vårdtagaren att interagera med sin omgivning. Vidare 

beskrivs hur detta kan innefatta att upprätthålla kontakter och gemenskap med närstående, 

vänner och föreningsliv (a.a.). Alltså finns det lagstadgat att vården skall kunna motverka och 

förebygga de orsaker och följder som presenterades i vårt resultat. Pettigrew och Roberts 

(2008) undersökte vad äldre själva hade för förslag till hur ensamheten kunde motverkas, 

social gemenskap och förmågan att hålla sig sysselsatt belystes. Trädgårdsarbete var ett 

konkret förslag från deltagarna i studien, detta har av Tse (2010) bevisats haft effekt på 

upplevd ensamhet hos en population äldre boende på ett servicehus. Fördelarna med 

trädgårdsarbetet som togs upp var bland annat att de äldre såg nya meningar i sociala 

relationer med varandra då trädgårdsarbete skapade ett gemensamt intresse. Trädgårdsarbetet 

fick tiden att gå, vilket upplevdes ha en positiv effekt på ensamheten. Social gemenskap och 

dess påverkan på ensamhet undersöktes av Ballantyne, Trenwith, Zubrinich och Corlis 

(2010). Studien innefattade en intervention där äldre människor fick lära sig att använda 
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internet och sociala nätverks sajter till exempel Facebook. Interventionen beskrevs motverka 

två typer av ensamhet, den sociala ensamheten och den temporala ensamheten. Social och 

temporal ensamhet belystes i vår studie som avsaknad av relationer samt att äldre upplever 

sin ensamhet som starkare under kvällar och helger. Dessa två interventioner med effekt på 

ensamheten relaterar till ett antal av de upplevelser äldre visade i vår studies resultat. Äldre 

människor gavs möjligheten att använda internet vid de tider på dygnet då ensamheten 

kändes som svårast. Internetanvändandet underlättade även skapandet och underhållet av 

relationer. Andersson (2002) belyste hur synen på att vara gammal varierar och förändras i 

samhället och detta kan indikera att IT-användning blir allt vanligare bland äldre i framtiden. 

Trädgårdsarbetet upplevdes som något som fick tiden att flyta på och gav möjlighet att hitta 

mening i relationer med andra deltagare.  

 

Den hanterbara ensamheten belyste i vår studie upplevelsen av ensamhet hos äldre som 

förutsägbar och hanterbar. Den tidskomponent i ensamheten som beskrevs av De Jong 

Gierveld (1998) relaterar till hanterbarheten. De Jong Gierveld beskrev hur förmågan att se 

en lösning på ensamheten påverkar upplevelsen. Bland förutsättningarna för hantering av 

ensamheten som upplevdes av de äldre i vår studie låg tyngdpunkten på viljan att hjälpa sig 

själv och personlighetsdrag. Copingstrategier som belystes var bland annat att hålla sig 

sysselsatt, ha tilltro, acceptans samt att dra sig undan från omgivningen. Ensamheten belystes 

även som ett tillstånd som kommer och går, inte som någonting permanent eller definitivt. 

Hanteringen av ensamhet som belystes i vår studie tycktes utgå från väldigt subjektiva 

individuella åtgärder. Detta står i kontrast mot vad som beskrevs som orsaker till och följder 

av upplevelsen av ensamhet. En möjlig anledning till detta kan vara att det stigma som 

ensamhet upplevs som, gör att förmågan att be om hjälp blir begränsad. Sjuksköterskan får 

således ett ansvar, dels i att upptäcka och kartlägga ensamheten hos den äldre i det praktiska 

vårdarbetet och dels i att våga prata om ensamhet för att bryta stigmat. Hanterbarheten som 

upplevdes av de äldre indikerar att de äldre själva spelar stor roll i att bryta ensamheten och 

att samarbete krävs. Stöd för detta ges av Björvell och Insulander (2008) som pratar om 

”patient empowerment” i vårdarbetet och menar att sjuksköterskan måste se både sig själv 

och patienten som experter på patientens hälsa. Mer specifik forskning i syfte att utveckla 

strategier för hantering och förebyggande av äldres ensamhet behövs. 
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I kontrast till den negativa ensamheten belyste vår studies resultat även positiva aspekter av 

ensamheten.  Den positiva sidan av ensamheten upplevdes som någonting som endast kunde 

vara självvalt. Relationer med sig själv, materiella och abstrakta ting lyftes fram (Dahlberg, 

2007; Graneheim & Lundman, 2009). Här ses en kontrast mot den ensamhet som beskrevs i 

övriga resultatet som mest berörde relationer med andra människor. En viktig observation 

kan göras i att den positiva ensamheten kan ha potential att motverka den negativa 

upplevelsen av ensamhet. Detta då relationer kan skapas med abstrakta ting. I Den 

hanterbara ensamheten lyftes faktorer som tilltro och en vilja att avhjälpa sin situation fram 

som en förutsättning för att bryta ensamhet. Här finns en likhet med den tro till abstrakta ting 

eller sig själv som beskrevs i den positiva ensamheten.  Det beskrevs hur upplevelser av att 

den positiva och negativa ensamheten inte är samma fenomen utan kan samexistera. I det 

praktiska vårdarbetet måste detta beaktas av vårdpersonalen, vårdtagarens andliga och 

själsliga behov måste mötas och tid till eftertanke och reflektion måste ges. Eriksson (1992) 

stödjer detta då hon menar att den del i vårdprocessen som hon kallar ”den naturliga vården” 

innefattar en tro på gud eller en abstrakt annan. Denna tro uppgavs ge hopp som gav 

förutsättningar för att hantera en given situation.  Direkta strategier för detta bör forskas på då 

författarna anser att den positiva ensamheten kan ha god effekt på att motverka vad som 

beskrivits som negativ ensamhet. Sambandet med De Jong Giervelds (1998) definition ses i 

att den positiva ensamheten inkluderar tankar och känslor kring relationer eller avsaknaden 

av dessa. De Jong Giervelds definition har dock med termen Other people och menar att 

komponenterna berör relationer med andra människor, någonting som inte den positiva 

ensamheten nödvändigtvis innefattar. Definitionen tycks alltså kunna innefatta positiv 

ensamhet men berör i första hand den negativa ensamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  25 

Slutsats 

Denna litteraturstudie belyser ensamhet hos äldre som ett fenomen som involverar hela 

människans livsvärld. Ensamheten upplevs ha positiva och negativa sidor och relationer 

upplevs ha en central betydelse i upplevelsen av ensamhet. Fysisk eller upplevd avsaknad 

av relationer upplevdes som negativ ensamhet. Relationer kunde finnas tillgängliga men 

dock så fanns förväntningar och ett behov av mening, kvalité och jämlikhet. Ensamheten 

beskrevs som hanterbar och förutsägbar, men samtidigt som någonting stigmatiserat som 

upplevdes svårt att prata om. Positiv ensamhet kunde upplevas när en människa kunde välja 

sin ensamhet själv, i denna ensamhet beskrevs positiva aspekter såsom tid för eftertanke 

och reflektion. En fridfullhet och sinnesro upplevdes i den positiva ensamheten som också 

upplevdes ge möjlighet till en meningsfull relation med sig själv eller abstrakta ting.  

 

Fynden i denna studie tillsammans med tidigare forskning och statistik indikerar att 

ensamhet kan bli ett allvarligt problem för äldres hälsa och välbefinnande. Därför måste 

åtgärder vidtas för att ge vården möjlighet att förebygga och motverka ensamheten hos 

äldre i dagens samhälle. Arbetet inom vården bör fokusera på möjligheten för äldre att 

skapa och underhålla relationer i syfte att förebygga och motverka ensamhet. Angående den 

positiva ensamheten så finns det stor potential, men området behöver utforskas vidare för 

att kunna användas i vården. 

Klinisk betydelse 

I kliniskt arbete kan studiens resultat stödja sjuksköterskan att upptäcka och i viss 

utsträckning förebygga ensamhet hos äldre. Resultatet gav inga direkta svar på hur 

sjuksköterskan skall agera i omvårdnaden av äldre som upplever ensamhet. Sjuksköterskan 

har dock kompetens inom omvårdnad till sitt förfogande och kan använda resultatet till att 

göra väl grundade bedömningar i planeringen av omvårdnaden, så att ensamhet hos äldre i 

största möjliga utsträckning kan motverkas. Ansvaret för omvårdnaden ligger hos 

sjuksköterskan, men inom vården av äldre idag har sjuksköterskan inte särskilt mycket 

direktkontakt med patienter. Förmåga till samarbete med övriga yrkeskategorier inom vården 

blir därför extra viktigt, stöd för detta ges i kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen, 2005). 

Därför blir en arbetsledande och utbildande roll, ett gott interprofessionellt samarbete och en 

väl planerad omvårdnad viktigt för att motverka upplevelsen av ensamhet hos äldre.  
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Förslag på vidare forskning/utveckling 

Forskning behövs generellt inom området äldre och ensamhet. Författarna har under arbetets 

gång märkt en kunskapslucka i framförallt omvårdnadsforskningen vilket får stöd av Karnick 

(2005). Precis som Karnick beskrev så finns det mycket kvantitativ ”cause-effect” forskning 

och väldigt lite om den levda erfarenheten.   

Resultatet kan ge en bra vägledning till framtida studier. Föreliggande studie belyser 

upplevda faktorer som kan skapa, motverka eller vara en följd av ensamhet. Utifrån detta 

behövs empiriska studier i en omvårdnadskontext för att befästa dessa faktorer så att 

interventioner utifrån studiens resultat kan utformas. Mer specifikt bör interventionerna 

fokusera på tillvaratagandet samt stärkandet av äldres egna förutsättningar för goda relationer.  

Till exempel interventioner i likhet med de som Tse (2010) och Ballantyne et al. (2010) 

genomförde. Forskning och utbildningsprogram i ensamheten som fenomen behövs, detta i 

syfte att öka kunskapsnivån inom vården för att kunna upptäcka och förebygga ensamhet hos 

äldre. Området positiv ensamhet är relativt outforskat och mer forskning efterlyses inom detta 

område. Förutsättningar för, positiva följder, påverkan på hälsan och om den kan användas 

inom vården är möjliga frågeställningar. 
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BILAGA 1 GRANSKNINGSMALL 

 

Granskning av studier med kvalitativ ansats: 

- Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

 

- Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

 

- Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är denna 

i så fall beskriven? 

 

- Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 

- Hur är metoden beskriven? 

 

- Hur är undersökningspersoner eller situationer beskrivna 

 

- Hur analyserades data? 

 

- Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

 

- Vad visade resultatet? 

 

- Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

 

- Hur argumenterar författarna? 

 

- Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metod i så fall? 

 

- Sker en återkoppling till vårdvetenskapliga utgångspunkter?* 

 

- Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet?* 

 

 

     (Friberg, 2006). 

 

*Har ej använts till samtliga artiklar. 
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BILAGA 2 LITTERATURMATRIS 

Art. 

Nr. 

Författare, år, titel, 

tidskrift. 

Syfte. Metod/urval/perspektiv/anta

l deltagare. 

Resultat. 

1 

 

 

 

Carlsson, L., Dahlberg, 

k. 

2002. 

 Ha en bra dag! Att 

vara boende på 

servicehus. 

Vård i norden. 

Beskriva 

innebörden av att 

vara boende vid 

ett kommunalt 

servicehus 

Öppna kvalitativa intervjuer 

som analyserats med 

fenomenologisk ansats. 

Boende på kommunalt 

servicehus 

Vårdtagarperspektiv. 

N=6 

Fenomenets essens var 

”ensamhet i gemenskapen” 

Trots att vårdtagarna bor 

tillsammans med och vårdas 

av många personer, så 

känner de sig ändå ensamma, 

eftersom de inte får uppleva 

näringsgivande relationer. 

2 Barg, F., Hush-

Ashmore, R., Wittink, 

M., Murray, G., 

Bogner, H. & Gallo, J. 

2006. 

A mixed methods 

approach to 

understanding 

loneliness and 

depression in older 

adults. 

Journal of gerontology: 

SOCIAL SCIENCES. 

 

 

Att förstå 

Upplevelsen av 

och de uttryck 

depression sent I 

livet tar sig. 

Mixed-Method, en tvådelad 

blandning av: kvantitativ 

datainsamling (spektrum 1). 

Kvalitativ analys i form av 

konsensus analyser och analys 

av semi-strukturerade 

intervjuer med grounded 

theory som ansats. (spektrum 

2) 

Screening efter depression hos 

primärvården utgjorde grunden 

för urvalet i spektrum 1.  För 

spektrum 2 valdes deltagarna 

från spektrum 1 slumpmässigt 

ut för semi-strukturerade 

intervjuer. 

 Vårdtagarperspektiv. 

Spektrum 1 N=355 

Spektrum 2 N=102 

Resultatet är baserat på 

spektrum 2 deltagarna. 

Resultatet från konsensus 

analysen visar att 37 % av 

deltagarna använde ordet 

”ensam” för att beskriva en 

deprimerad person och 30 % 

av deltagarna använde ordet 

ensam när dom beskrev sig 

själva som deprimerade. 

Djupintervjuerna fann 3 

teman i deltagarnas 

beskrivning av depression 

och ensamhet. ”Ensamhet är 

en naturlig och oundviklig 

del av att åldras”, ”Folk som 

är ensamma drar sig undan 

och är själva ansvariga för 

sin ensamhet.” & ”ensamhet 

är en gateway till 

depression” 

3 Graneheim, U., 

Lundman, B. 

2010. 

Experiences of 

loneliness among the 

very old: The Umeå 

85+ project. 

Aging and mental 

health. 

 

 

 

 

 

 

 

Att belysa 

upplevelser av 

ensamhet bland 

de äldre, som bor 

ensamma. 

Intervjustudie med kvalitativ 

innehållsanalys. 

Personer som var 85, 90 eller 

95+ år gamla  

Vårdtagar perspektiv. 

N=30 (23 kvinnor och 7 män) 

 

Beskrivningarna av 

ensamhet var tvådelade, ena 

sidan var upplevelsen av att 

leva med förlust och 

övergivenhet och 

representerade dom 

begränsningar som följde 

med ensamhet. Den andra 

sidan att leva i förtroende 

och att känna sig fri, dessa 

representerade möjligheterna 

med ensamhet. 

Studien indikerade att 

upplevelserna av ensamhet 

bland äldre är komplexa och 

involverar deras relationer i 

framtid, dåtid och nutid. 
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4 Fischer, R., Norberg, 

A., Lundman, B. 

2008. 

 Embracing opposites: 

meanings of growing 

old as narrated by 

people aged 85. 

International journal of 

aging and human 

development. 

Att belysa 

meningen av att 

leva med vinster 

och förluster när 

man åldras enligt 

85 år gamla 

personer 

Intervjustudie med kvalitativ 

Fenomenologisk/hermeneutisk 

analys metod. 

Deltagarna som valdes ut var 

85 år gamla och var en del av 

den större Umeå 85+ studien, 

inklusions kriteriet var att de 

kunde delta i en intervju och 

att de var 85 år gamla. 

Vårdtagarperspektiv 

N=15 (10 kvinnor, 5 män) 

4 teman identifierades utifrån 

intervjuerna: att omfamna 

svaghet och styrka, att 

omfamna tidens gång, att 

omfamna försoning och 

ånger & att omfamna 

tillhörighet och ensamhet. 

Essensen i fenomenet 

beskrivs som att behålla sin 

identitet trots de förändringar 

som kommer med ökad ålder 

och att omfamna motsatser- 

att förändras och att känna 

sig som att vara samma 

person. 

5 McInnis, G., White, J. 

2001. 

 A phenomenological 

exploration of 

loneliness in the older 

adult. 

Archives of psychiatric 

nursing. 

Att utforska och 

beskriva 

meningen av 

ensamhet i den 

levda erfarenheten 

hos äldre personer 

i samhället. 

En kvalitativ intervjustudie 

med en fenomenologisk ansats. 

Deltagare till studien 

rekryterades genom flygblad 

utplacerade på platser där den 

tänkta studiepopulationen 

skulle kunna komma i kontakt 

med dessa, hjälp togs från 

sjuksköterskor, socialarbetare 

samt prästerskap som ombads 

att hänvisa äldre människor 

som uttryckt ensamhet till den 

ansvariga för studien. 

Urvalskriterierna för studien 

var att: man skulle vara 65 år 

eller äldre, kunna prata, höra 

och förstå engelska, vara 

kognitivt medveten samt 

kunna uttrycka att de upplevt 

ensamhet. 

N=20 (17 kvinnor, 3 män) 

 

 

Fem teman identifierades 

utifrån analys av 

intervjuerna: 

Ensamhet uppstod när den 

äldre uppfattade en frånvaro 

eller förlust av viktiga 

relationer  

Ensamhet uppstod hos den 

äldre som ett svar på den 

smärta, det mörker och den 

övergivenhet som var följden 

av ett uppfattat slut på en 

relation med nära och kära  

Ensamhet undviks eller 

hanteras genom olika coping 

metoder som kan vara mer 

eller mindre effektiva. 

Ensamhet är ett tillstånd av 

ångest, rädsla och ledsamhet 

till följd av faktiskt eller 

möjligt beroende av andra.. 

Ensamhet är ett tillstånd av 

tyst lidande i vilket personen 

är motvillig eller saknar 

förmågan att utrycka sin 

ensamhet. 

6 Winterstein, T., 

Eisikovits, Z. 

2008. 

 The experience of 

loneliness of battered 

old women. 

Journal of women and 

aging 

Syftet var att 

beskriva och 

analysera hur 

ensamhet blev det 

centrala 

existentiella temat 

hos misshandlade 

äldre kvinnor. 

Kvalitativ intervjustudie med 

fenomenologisk ansats. 

Urvalet bestod av kvinnor i 

åldrarna 60-85 år gamla med 

den gemensamma nämnaren 

att de alla kom från en 

bakgrund av våld i nära 

relationer.. 

Vårdtagarperspektiv. 

N=21 

Ensamheten är organiserad i 

kvinnornas upplevelse på 

flera olika nivåer. 

Ensamheten blir konstitutiv 

och formar deras identitet 

och deras person i världen. 

3 huvudteman identifierades: 

Ensamhet i partnerskap. 

Ensamhet i föräldraskapet.  

Ensamhet i ett socialt 

sammanhang. 
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7 Moyle, W., Kellet, U., 

Ballantyne, A., Gracia, 

N. 

2011. 

 Dementia and 

loneliness: an 

Australian perspective. 

Journal of clinical 

nursing. 

Att utforska synen 

på ensamhet 

enligt folk som 

lider av tidigt 

stadium av 

demens, som bor I 

samhället och på 

långvårdsinstanser 

Och även deras 

vårdares syn på 

fenomenet. 

Kvalitativ intervjustudie med 

en deskriptiv ansats användes 

Urvalet bestod av två 

kategorier: 

Äldre människor 65 år eller 

äldre som bor i samhället eller 

inom långvården med en klar 

eller trolig diagnos av tidigt 

stadium av demens. Samtliga 

var boende i sydöstra 

Queensland i Australien. 

Andra delen var personer från 

samma område som uppfattade 

sig själva som vårdare av en 

familjemedlem med 

ovanstående diagnos. 

Blandat Vårdare/vårdtagar 

perspektiv. 

N1=70 

N2=73 

Den sammantagna synen var 

att det var viktigt att ha 

bekanta mänskliga relationer 

för att reducera känslor av 

ensamhet hos personer med 

tidigt stadium av demens. 

4 huvudteman identifierades 

vid analysen av intervjuerna: 

Att hålla kontakten med 

andra. 

Förlust av möjligheten att 

engagera sig socialt. 

Att uppleva ensamhet. 

Att övervinna ensamhet. 

8 Heravi-Karimooi, M., 

Anoosheh, M., 

Foroughan, M., 

Sheykhi, M., 

Hajizadeh, E. 

2010. 

Understanding 

loneliness in the lived 

experience of Iranian 

elders. 

Scandinavian journal of 

caring sciences. 

 

 

Att utforska den 

levda erfarenheten 

av ensamhet hos 

äldre Iranier. 

Kvalitativ intervjustudie med 

hermeneutisk/fenomenologisk 

ansats. 

Över 65 års ålder, upp till 34 

poäng på UCLA loneliness 

scale, 6 poäng eller mer på 

”abreviated mental test score 

to measure cognitive 

functioning”, boendes i 

centrala Teheran.  

Vårdtagarperspektiv 

N=13 (9 kvinnor, 4 män) 

Fyra teman togs fram ur 

analysen av intervjuerna: 

Ensamhet var en obehaglig 

sinnesstämning som 

associerades med negativa 

känslor. 

Ensamhet associerades med 

att vara isolerad från nära 

relationer och  

Ensamhet associerades med 

att vara fråntagen sociala och 

externa stöd för vilka 

behoven fanns. 

Ensamhet sågs relaterat till 

att bli misshandlad och 

negligerad av sin omgivning. 

 

9 Stanley, M., Moyle, W., 

Ballantyne, A., 

Jaworski, K., Corlis, 

M., Oxlade, D., Stoll, 

A., Young, B. 

2010. 

”Nowadays you don’t 

even see you 

neighbours”: 

Loneliness in the 

everyday lives of older 

Australians. 

Health and social care 

in the community 

Att förstå hur 

ensamhet upplevs 

av äldre och 

personal som ger 

service till de 

äldre. 

En kvalitativ intervjustudie 

med en deskriptiv och 

undersökande ansats. 

 2 grupper av deltagare  

65 år eller äldre samt hade 

någonting att utrycka angående 

ensamhet. 

Omsorgspersonalen från fyra 

företag som bedrev vård. 

Blandat vårdare/vårdtagar 

perspektiv. 

N= 60 (äldre) 

 

5 dimensioner identifierades 

som beskriver ensamhet 

som: Privat, relationell, 

Tillhörighet, tidsberoende 

och justerbar. Dessa 

dimensioner förmedlar både 

positiva och negativa 

element av ensamhet. 

Dimensionerna visar på att 

sättet som ensamhet 

uppfattas inte bara är 

varierande och komplext 

utan även beroende av det 

sammanhang i vilket den 

upplevs. 
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10 Dahlberg, K. 

 

2007. 

 

 The enigmatic 

phenomenon of 

loneliness. 

 

International journal of 

Qualitative studies on 

health and well-being. 

Att belysa en 

essentiell och 

således generell 

struktur av 

meningar av 

fenomenet: den 

levda erfarenheten 

av ensamhet. 

En kvalitativ intervjustudie 

med fenomenologisk ansats. 

 

Ett urval av intervjuer gjordes 

av studenter till forskaren, 

totalt 100 intervjuer gjordes på 

en blandad population, med 

tyngdpunkt på kvinnor samt 

personer i medelåldern av 

dessa valdes 26 ut för 

innehållsanalys. 

 

N=26 

Ensamhet som fenomen står 

ut som en ”figur” mot en 

”bakgrund” av relationer 

med ”viktiga” personer. 

De relationer med ”viktiga” 

personer som ses som ett 

centralt tema i ensamheten 

beskrivs också som en 

fundamental del i ens 

existens. Man känner enbart 

tillhörighet om man har 

dessa viktiga relationer och 

frånvaron av dessa definierar 

ensamhet. 

4 huvudteman identifieras: 

Ensamhet är att vara utan 

andra 

Ensamhet med andra 

Ensamhet är konstigt, fel, 

fult och till och med 

skamfullt. 

Ensamhet är rogivande och 

kreativt. 
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BILAGA 3 STUDIERNAS BIDRAG TILL RESULTATET 

 

Artikel 

nr 

Ensamhet relaterat till för-

lust av relationer 

Den abstrakta ensam-

heten 

Den hanterbara 

ensamheten 

Den positiva ensam-

heten 

1 x X x  

2 x X x  

3 x X x x 

4 x X   

5 x X x  

6 x X   

7 x X x  

8 x X   

9 x X x  

10 x X x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


