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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Ensamhet är en subjektiv känsla. Påtvingad ensamhet är ett lidande som hälso- 

och sjukvården behöver hantera för att främja hälsa. Det finns samband mellan ensamhet 

och den fysiska och psykiska hälsan. Ensamma äldre löper högre risk att drabbas av 

somatiska och psykiska sjukdomar än de som inte anser sig ensamma. Problem: För att 

förhindra risker som ensamhet kan medföra behöver äldres erfarenheter av ensamhet 

beskrivas. Sjukvården spelar en viktig roll i att nå ensamma äldre men vårdpersonalen 

uttrycker att ensamhet hos äldre ofta förbises. Syfte: Syftet är att beskriva äldres 

erfarenheter av ensamhet. Metod: Allmän litteraturöversikt där åtta kvalitativa, en mixad 

metod och en kvantitativ artikel analyserats. Resultat: Erfarenhet av ensamhet beskrivs i 

samband med relationers betydelse och fysiska och psykiska förändringar. Kvaliteten på 

relationer och åldersrelaterade förändringar hade direkt koppling till erfarenhet av 

ensamhet. Slutsats: Äldre uttrycker övervägande negativa erfarenheter av ensamhet men 

även en frihet i att få tid till mental och kroppslig vila. Ensamhet beskrivs som något 

skamfyllt och svårt att prata om och det påverkar det dagliga välmåendet. Det ligger en 

utmaning i att uppmärksamma och hantera äldres ensamhet för sjukvården för att förhindra 

de risker som ensamhet kan leda till. 

 

Nyckelord: Ensamhet, omvårdnad, sociala relationer, vårdande relationer, åldrande  

 

 



 

ABSTRACT 

Background: Age is a period of human life where loneliness becomes clear. Loneliness is a 

subjective feeling. Enforced loneliness is a condition that healthcare needs to handle in order 

to promote health. There is a connection between loneliness and physical and mental health. 

Lonely elderly people are more likely to suffer from somatic and mental illnesses than those 

who do not consider themselves alone. Problem: To prevent the risk of loneliness, elderly’s 

experiences of loneliness needs to be described. Healthcare plays an important role in 

reaching out to the elderly, but healthcare professionals express that loneliness in the elderly 

is often overlooked. Aim: This degree project aims to describe older people's perceptions of 

loneliness. Method: General literature review. Eight articles with qualitative approach, one 

with mixed method and one with quantitative approach. Results: The experience of 

loneliness is described in connection with loss and absence of significant relationships as well 

as physical and mental changes. Conclusions: Older people express predominantly 

negative experiences of loneliness but also a freedom of being able to rest, both mentally and 

physically. Loneliness is described as something shameful and difficult to talk about and it 

affects daily well-being. There is a challange to notice and nurse loneliness among older 

people to prevent the risks it may lead to.  

 

Keywords: Aging, caring relationships, experiences, loneliness, nursing, social 

relationships. 
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1 INLEDNING 

Sjuksköterskor möter och vårdar patienter och anhöriga i olika åldrar med olika behov. Detta 

examensarbete beskriver äldres erfarenheter av ensamhet, någonting skribenterna till 

examensarbetet fick intresse för i arbetslivet inom äldreomsorgen. Under den kliniska 

utbildningen har skribenterna fått kunskap om omvårdnadsteorier som gett nya perspektiv 

på etiska problem och hur människors hälsa och ohälsa kan yttra sig. Intresseområdet som 

valdes var “Upplevelser av att se sitt ursprungliga hem brytas upp för flytt till särskilt 

boende” som var efterfrågat av Gnesta kommun. Genom artikelsökningar framkom att 

ensamhet var en vanligt förkommande upplevelse. Då sjuksköterskor behöver vara 

uppmärksamma och vårda ensamma äldre innan, under och efter flytt till särskilt boende 

utgår detta examensarbete från äldres erfarenheter av ensamhet oavsett boendesituation. 

Skribenterna avsåg att undersöka hur erfaren ensamhet hos äldre beskrivs ur äldres 

perspektiv samt om ensamhet kan påverka hälsa. Som blivande sjuksköterskor kan den 

ökade kunskapen och förståelsen kring ensamhet ur de äldres perspektiv leda till en bättre 

och mer personcentrerad vård. 

2 BAKGRUND  

I bakgrunden definieras begreppet äldre och därefter beskrivs ensamhet. Sedan redogörs 

relevanta lagar och förordningar för examensarbetet. Detta följs av tidigare forskning som 

delats in i två rubriker, Vårdpersonal och sjuksköterskestudenters erfarenhet av ensamhet 

hos äldre och Konsekvenser av ensamhet. Därefter presenteras gerotranscendensteorin och 

tillbakadragningsteorin samt vårdvetenskapligt perspektiv. Bakgrunden avslutas med en 

problemformulering. 

2.1 Definition av begreppet äldre 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2018) finns ingen riktig definition för vad 

begreppet äldre innebär, men de flesta i-länder har fastslagit att när en människa når åldern 

65 är hon definierad som äldre. Detta är inte applicerbart på alla länder p.g.a. olika 

levnadsförhållanden, och för tillfället har FN kommit överens om att människor med åldern 

60+ räknas till den äldre befolkningen. Detta examensarbete har valt att utgå från att 

människor över 60 års ålder definieras som äldre. 
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2.2 Ensamhet 

Ensamhet beskrivs som antingen social- eller emotionell. Social ensamhet kan upplevas då 

behovet av delaktighet och att ha en plats i samhället är ouppfyllt, medan emotionell 

ensamhet beskrivs som en känsla av nedstämdhet och en längtan till känslomässig närhet till 

andra människor (Tornstam, 2011). Relationer uppfyller olika unika funktioner hos 

människor, vilket bekräftar att social och emotionell ensamhet bör skiljas på. Social 

ensamhet uppstår främst vid frånvaro av ett socialt nätverk, medan emotionell ensamhet 

främst uppstår efter en förlust eller frånvaro av en partner. Äldre personer tillhör en grupp 

som utsätts för förändringar i roller, relationer och miljö mer än andra grupper i vårt 

samhälle (Donaldson & Watson, 1996). Erfarenhet av emotionell ensamhet skiljer sig mellan 

varje individ beroende på vilka behov individen har. Människan behöver nödvändigtvis inte 

uppleva ensamhet trots social isolering och brist på sociala kontakter. Social isolering är 

därför inte synonymt med att i yttre mening känna sig ensam (Dykstra & Fokkema, 2007). 

Nilsson (2012) stärker detta ytterligare och beskriver hur känslor av ensamhet kan 

uppkomma trots närvaro av andra, ensamhet är inte alltid en effekt av faktiska yttre 

förhållanden. Den objektiva definitionen av ensamhet innebär avsaknad av relationer, men 

erfarenhet av ensamhet är personlig och utgår från människans tolkning av vad som är 

verklighet. Ensamhet kan vara både önskad och påtvingad. Den önskade ensamheten är inte 

ett problem inom vården idag, men den påtvingade ensamheten kan orsaka ohälsa även om 

det av somliga kan ses som en normal aspekt i livet. Det är en utmaning att definiera 

ensamhet då det är en subjektiv erfarenhet (Nilsson, 2012). Ålderdomen är en period i 

människans liv där ensamhet kan bli tydlig (Jönsson & Harnett, 2015). Eftersom ensamhet är 

ett stigmatiserat ämne och äldre ofta har nära kontakt med hälso- och sjukvården krävs 

kunskap och uppmärksamhet av vårdpersonalen (Donaldson & Watson, 1996). 

2.3 Lagar och förordningar 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) ska hälso- och sjukvården ska bygga på 

respekt för självbestämmande och integritet, ha goda kontakter mellan hälso- och 

sjukvårdspersonalen och patienten samt att hälso- och sjukvård ska vara lättillgänglig för 

alla. Kraven på hälso- och sjukvårdsverksamhet för att bedriva god vård är att den ska hålla 

god kvalitet med god hygienisk standard samt att patientens behov av trygghet, kontinuitet 

och säkerhet tillgodoses. Säker vård innebär enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (SSF, 2017) att sjuksköterskan ska ha kunskap i att kunna förebygga att 

patienter drabbas av eller riskerar att drabbas av vårdskada. Sjuksköterskan ska kunna 

genomföra riskbedömningar och arbeta förebyggande samt identifiera förbättringsåtgärder 

och delta i uppföljning och utvärdering. Sjuksköterskan ska i samarbete med patienten kunna 

bedöma hälsotillstånd genom både patientens subjektiva upplevelser och objektiv 

observation. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) ska hälso- och sjukvården 

arbeta för att förebygga ohälsa och detta styrks även i Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) 

som påtalar att hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård innebär att vårdgivaren 

bedriver systematiskt patientsäkerhetsarbete och förebygger vårdskada. Vårdskada avses 

enligt lagen vara fysiskt eller psykiskt lidande, skada eller sjukdom samt dödsfall som hade 

kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid mötet med hälso- och sjukvården. 

Det är vårdgivaren som är ansvarig för att vidta åtgärder för att förebygga eventuella 

vårdskador. Vårdgivaren är skyldig att så långt det går utforma och genomföra vården i 

samråd med patienten. Vården ska utgå från kärlek och respekt och baseras på vetenskap och 
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beprövad erfarenhet. Sjuksköterskan har enligt Svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2014) 

följande grundläggande ansvarsområden: främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande. Sjuksköterskan delar med samhället ansvaret att tillgodose hälsa, i 

synnerhet till sårbara befolkningsgrupper samt tillgodose dess sociala behov. Enligt 

Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) bör socialnämnden underlätta för den enskilde att ha 

kontakt med andra människor genom till exempel dagverksamhet eller besök av hemtjänst. 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2014) ska sjuksköterskan arbeta med ett etiskt 

förhållningssätt och en öppen dialog i vårdkulturen. Sjuksköterskan ska vara villig att vidta 

lämpliga åtgärder för att stödja och vägleda sina medarbetare till en högre etisk medvetenhet. 

2.4 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning; Vårdpersonal och sjuksköterskestudenters erfarenhet 

av ensamhet hos äldre samt Konsekvenser av ensamhet. 

 

2.4.1 Vårdpersonal och sjuksköterskestudenters erfarenhet av ensamhet hos 

äldre 

Tidigare forskning beskriver tidsbrist och hög arbetsbörda hos vårdpersonal som anledningar 

till att ensamhet uppstår hos äldre inom vården (Chana, Marshall & Harley, 2016; Ebersole, 

2002; Gjerberg, Førde, Pedersen & Bollig, 2010; Kotzabasski, Vardaki, Andrea & 

Parissopoulos, 2002). Vårdpersonal spelar en viktig roll i många äldres sociala liv (McCann, 

Ryan & McKenna, 2005). Det är viktigt för vårdpersonal att skapa goda relationer med äldre 

patienter som en metod för att förhindra ensamhet, något som upplevs som svårt. Djupa 

samtal under utförandet av omvårdnad för att skapa en vänskap och socialt stöd till äldre 

upplevs nedprioriterat då tiden inte räcker till (McCann et al., 2005). Enligt Ebersole (2002) 

har vårdpersonal svårt att finna tid till att förmildra äldre patienters erfarenhet av ensamhet 

på grund av stress på arbetsplatsen, trots att ensamheten är märkbar och/eller uttalad. Det 

ställs orealistiska krav på vårdpersonal vilket medför att medkännande för patienter blir 

nedprioriterat och att omvårdnaden ofta sker per automatik (Ebersole, 2002). Gjerberg et al. 

(2010) studerar olika dilemman inom äldrevården utifrån vårdpersonals perspektiv. 

Personalbrist beskrivs som ett dilemma som påverkar kvaliteten på omvårdnaden negativt, 

speciellt den psykosociala omvårdnaden. Det finns enligt vårdpersonal inte tillräckligt med 

tid för att vårda ensamma äldre även om de boende ber om sällskap för att slippa vara 

ensamma. Följden av personal- och tidsbrist är att äldre till och med lämnas att dö ensamma 

trots uttalad önskan om att inte bli lämnade (Gjerberg et al., 2010). 

 

I en studie av Chana et al. (2016) undersöks vårdpersonal, bland annat sjuksköterskor i 

teamarbete med fysio- och arbetsterapeuter, gällande deras hantering av ensamhet hos 

patienter. Vårdteamet arbetar med rehabilitering i hemsjukvården och de beskriver en hög 

arbetsbelastning och hur deras arbetsuppgifter till största del handlar om rehabilitering av de 

fysiska funktionerna. Trots att vårdpersonal kan känna igen symtom på ensamhet är det ett 

lågt prioriterat område att hantera inom rehabiliteringvård. Sjuksköterskor beskriver hur det 

inte finns tillräckligt med tid till att identifiera och granska komplexa och långsiktiga 

problem hos patienter, som ensamhet. Leah (2017) beskriver att sjuksköterskor spelar en 

viktig roll i att nå äldre som befinner sig i riskzonen för att erfara ensamhet. Det krävs att en 
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personcentrerad omvårdnad etableras där sjuksköterskor identifierar vad behovet är för 

äldre som erfar ensamhet. Metoder som visar goda resultat på hur sjuksköterskor kan minska 

ensamhet hos äldre kan vara att samtala över telefon, ha gruppträffar eller att träffas i ett 

personligt möte mellan sjuksköterska och den äldre patienten. 

  

Tidigare forskning visar på hur vårdpersonal kan se att ensamhet påverkar patienters hälsa 

(Chana et al., 2016; Pitkala, Routasalo, Krautiainen & Tilvis, 2009). Pitkala et al. (2009) 

studerar äldre i grupprehabilitering tillsammans med vårdpersonal för att undersöka om 

sällskap och gemenskap med andra kan leda till förbättrad hälsa och minskad dödlighet hos 

äldre som erfar ensamhet. Grupprehabilitering innebär olika former av aktiviteter och möten 

med andra äldre och anses leda till lägre dödlighet och minskat behov av sjukvård. Studien 

visar att vårdpersonal observerar att äldre som lär känna och blir trygga med varandra även 

delar de med sig av sina individuella erfarenheter av ensamhet. Vårdpersonal menar att 

ensamhet kan påverka en individs hälsa. I studien av Chana et al. (2016) uttrycker 

sjuksköterskor erfarenheter av att patienter som är ensamma ofta lider av psykisk ohälsa, 

sömnsvårigheter och sämre aptit. Sjuksköterskor beskriver hur de olika “försämringarna” 

orsakar en ond cirkel då det i sin tur ökar känslor av ensamhet ytterligare. Sjuksköterskor 

uttrycker att förhållandet mellan psykisk hälsa, fysisk hälsa och ensamhet är komplext. De 

beskriver ensamhet som en typ av isolering som orsakas av brist på umgänge, avsaknad av 

någon att dela gemensamma intressen med samt en brist av en social roll i samhället. 

Ensamhet anses vara ett viktigt problem men vårdpersonal som arbetar i team är oeniga om 

vem som bär ansvar för att hantera patienters ensamhet. Sjuksköterskor uttrycker hur 

ensamhet kan betraktas som ett hälsoproblem som bör hanteras av sjukvården. I och med att 

det bedrivs holistisk vård innebär det enligt sjuksköterskor att vårda hela människan. 

Fysioterapeuter och arbetsterapeuter menar däremot att rehabiliteringvård inriktar sig på 

medicinska tillstånd och ohälsa. Ensamhet kan vara både ett hälsoproblem och ett socialt 

problem och kan identifieras av vårdpersonal inom rehabiliteringvård men som enligt 

fysioterapeuter och arbetsterapeuter sedan bör hanteras av andra lämpliga professioner.  

 

Tidigare forskning belyser att sjuksköterskestudenter visar svagt intresse att arbeta med 

äldre när de får sin kommande sjuksköterskelegitimation (Chrisler, Barney & Palatino, 2016; 

Dobrowolska et al., 2017; Rathnayake, Athukorala & Siop, 2016). Yngre personer är överlag 

avståndstagande gentemot äldre generationer, likaså sjuksköterskestudenter. Det som lockar 

sjuksköterskestudenter till äldrevården är just att få ta del av äldres erfarenheter, ensamhet 

och avskärmning från samhället (Chrisler at al., 2016). Äldre upplevs som en grupp som 

behöver mer uppmärksamhet då de enligt sjuksköterskestudenter ofta är ensamma och 

saknar närvaro av anhöriga och familj (Dobrowolska et al., 2017). Sjuksköterskestudenter 

upplever att äldre är försummade av samhället vilket bidrar till att de vill arbeta med äldre 

(Rathnayake et al., 2016). Trots detta ser majoriteten av sjuksköterskestudenter ingen karriär 

inom äldreomsorg, men anledningen till detta handlar om att de har andra mål med sin 

yrkeskarriär (Dobrowolska et al., 2017). Sjuksköterskestudenter som arbetar eller har arbetat 

inom äldrevården upplever skam när äldre uttrycker sin ensamhet och när äldre får 

bristfällig omvårdnad. Ofta har äldre ingen familj som hälsar på dem, vilket gör att 

sjuksköterskestudenter känner förväntningar från äldre att de ska hålla dem sällskap. Den 

främsta anledningen till att äldre lämnas ensamma är personalbrist samt att 

sjuksköterskestudenter upplever att vårdpersonal har en negativ attityd på arbetsplatsen. Då 

äldre ofta är ensamma uttrycker sjuksköterskestudenter att de känner sig otillräckliga och det 

skapar egna känslor av ångest (Kotzabasski et al., 2002).  
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2.4.2 Konsekvenser av ensamhet  

Tidigare forskning förklarar ett samband mellan fysiska sjukdomar och erfaren ensamhet 

(Leigh-Hunt et al., 2017; Vanhalst et al., 2013; Özkan-Tuncay, Fertelli & Mollağu, 2018). 

Leigh-Hunt et al. (2017) observerar i sin artikel ett betydande samband mellan social 

isolering, ensamhet och en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar samt ökad dödlighet. 

Vanhalst et al. (2013) menar å andra sidan i sin artikel att det inte finns någon ökad risk för 

hjärt- och kärlsjukdomar bland ensamma personer, men att hjärt- och kärlsjukdomar 

däremot försämras snabbare hos personer som lider av ensamhet. Ensamhet orsakar även 

negativa effekter på hur patienter uppfattar sina kroniska sjukdomar (Vanhalst et al., 2013; 

Özkan-Tuncay et al., 2018). Kroniskt sjuka patienter som erfar ensamhet får en försämrad 

effekt av behandling, en mer känslosam upplevelse av sin sjukdom samt en ökad uppfattning 

av ohälsa i jämförelse med patienter som inte erfar ensamhet (Özkan-Tuncay et al., 2018). I 

artikeln av Vanhalst et al. (2013) framkommer att ensamma äldre har en mer negativ 

uppfattning av att leva med kronisk sjukdom samt ökade depressiva symptom och kognitiv 

svikt. Ensamma äldre har även svårare att acceptera sin sjukdomsbild. Wilson et al. (2007) 

finner utöver ett samband mellan kognitiv svikt och ensamhet ett även samband mellan 

Alzheimers sjukdom och ensamhet. Äldre människor som erfar ensamhet löper dubbelt så 

hög risk att drabbas av Alzheimers sjukdom.  

  

Suicid, att avsiktligt vilja ta sitt liv, är ett allvarligt globalt hälsoproblem (Mann, Apter, 

Bertolote, Beautrais, Currier, Haas, … Hendin, 2005) som har ett samband med erfaren 

ensamhet (Chen, Tsai, Ku, Lee & Lee, 2013; Kleiman et al., 2017). I en studie undersöks 

vuxna som har realiserat ett suicidförsök för att identifiera orsaker till detta. I artikeln 

framkommer att 66,4 % se ensamhet som en bidragande faktor till inte längre ville leva 

(Kleiman et al., 2007). Vid intervjuer med äldre framkommer det att ensamhet och 

upplevelsen av att känna sig försummade av sina barn är förekommande anledningar till 

suicidförsök hos äldre (Chen et al. 2013). 

2.5 Gerotranscendensteorin och tillbakadragningsteorin 

Nedan presenteras gerotranscendensteorin samt tillbakadragningsteorin av Tornstam (2011). 

Teorierna beskriver faser som den åldrande människan går igenom. Teorierna som är 

socialgerontologiska teorier anses relevanta för examensarbetets syfte då de beskriver hur 

minskat engagemang i relationer inte nödvändigtvis behöver innebära någonting negativt. 

Det kan finnas en typ av självvald ensamhet som är en naturlig del i åldrandet vilket är ett 

intressant perspektiv att reflektera kring. 

 

Tornstam (2011) menar att gerotranscendens är en process mot mognad och visdom som 

leder till en känsla av livstillfredsställelse. Gerotranscendensteorin uppmuntrar att samtala 

om drömmar och minnen med äldre framför att endast rutinmässigt fråga om hur den äldre 

mår, för att hjälpa den äldre nå gerotranscendence. Människans åldrande är en möjlighet för 

individen att ändra sitt förhållningssätt gentemot världen och livet. Gerotranscendensteorin 

utgår från att äldres förhållande till livet förändras från ett materialistiskt och rationellt 

synsätt till ett mer kosmiskt och transcendent synsätt. Det ger även ett nytt perspektiv på det 

egna jaget, tid och rum. De förändringar som sker vid åldrandet innebär en ökad känsla av 

samhörighet och ett minskat behov av ytliga sociala kontakter och materiella ting, vilket 

kallas för egotranscendens. I en artikel av Wadensten (2005) bekräftas att ett större behov av 



6 

meditativ avskildhet uppstår vid åldrandet efter att ha genomfört en studie där 

gerotranscendensteorin presenterats för en grupp äldre människor. De som deltog i artikeln 

bekräftar även att ett minskat behov av ytliga sociala relationer tillkom med åldern. Enligt 

Nygren och Lundman (2014) framhåller tillbakadragningsteorin att det inom människan 

finns en naturlig process som innebär ett ökat engagemang i sig själv och ett minskat 

engagemang i andra människor. Enligt Tornstam (2011) finns det en genetisk drift i 

människan som gör att vi lösgör oss från samhället när vi blir äldre. Tillbakadragningsteorin 

innebär enligt Jönsson och Harnett (2015) att även samhället minskar sitt beroende av 

personer över 65 år som en förberedelse för att de snart ska komma att dö. Det uttrycks 

bland annat genom pensionsålder och allmän försvagning av de sociala banden gentemot 

äldre. 

2.6 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Det vårdvetenskapliga perspektivet i detta examensarbete utgår från Eriksson (1994) och 

Eriksson (2014). Erikssons caritativa teori valdes eftersom den på ett tydligt sätt beskriver 

människan som en unik individ. Eriksson beskriver även vikten av att se hela människan för 

att kunna delta i och påverka patientens hälsoprocess. Teorin passar in i examensarbetet 

eftersom ensamhet är en unik erfarenhet. Eriksson liknar utebliven vård från en 

sjuksköterska vid ett maktutövande, vilket kan leda till ett vårdlidande för patienten. 

Ensamhet kan orsaka lidande och bör vårdas utifrån hur människan upplever det. I och med 

att en holistisk vård ska bedrivas bör hela människan ses, vilken innebär att ensamhet bör 

uppmärksammat som ett eventuellt hälsohinder. 

 

Eriksson (2014) beskriver kärlek och omtanke som handlingar som bekräftar människan som 

människa. Inom vården förmedlas kärlek och omtanke genom närhet, ömhet och ansning. 

Kärleken, tron och hoppet hör ihop. Hoppet beskrivs som att behålla livsviljan medan tron är 

det man litar på innerst inne. Människan är en helhet av kropp, själ och ande där alla delar av 

människan samspelar och interagerar med varandra. Eriksson (1994) beskriver att mötet 

mellan patient och sjuksköterska utgör grunden för hälsoprocesser hos patienten, och i mötet 

med patienten är det grundläggande att se människan som helhet för att som sjuksköterska 

kunna lindra lidande. Lidandet saknar ett tydligt språk, men möter sjuksköterskan patienten 

med medmänsklighet och medlidande kan lidandet uppfattas i tystnaden. Om människans 

värdighet däremot kränks uppstår sorg och känslor av skam inför sitt lidande. Teorin 

beskriver tre olika typer av lidande inom vården. Sjukdomslidande uppstår till följd av 

sjukdom. Kroppslig smärta orsakar ett lidande som fångar människans uppmärksamhet och 

försvårar människans egen potential att bemästra lidandet. Sjukdomslidande kan även 

innebära själsligt eller andligt lidande som uppstår när människan känner skam eller skuld i 

sin sjukdom eller behandling. En anledning till skam eller skuld i förhållande till sin sjukdom 

är att det i samhället förekommer stigmatisering på grund av status eller avvikande beteende 

av något slag. Den andra typen av lidande är vårdlidandet som uppstår vid kränkning av 

patientens värdighet, fördömelse eller straff, maktutövning eller utebliven vård. Utebliven 

vård eller icke-vård uppstår när den vårdande dimensionen saknas hos sjuksköterskan. 

Utebliven vård är ett maktutövande där människan vars lidande man ska lindra är maktlös. 

Den tredje och sista kategorin av lidande inom vården är livslidande. Livslidande berör 

människans livssituation och kan innebära hot mot människans existens eller förlust av 

möjligheten att genomföra sociala uppdrag. Människan är unik och bör vårdas utifrån sina 
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unika särdrag. Människan längtar efter gemenskap med andra människor och når själslig 

hälsa vid balans i kropp, själ och ande. Den själsliga hälsan innebär en balans i relation till 

livet och andra människor. Människan är alltid ute efter att ge och få kärlek och uppleva 

mening, tro och hopp. Ensamhet behöver inte alltid innebära ett lidande för människan. 

Ensamhet blir ett lidande då människan lämnas ensam i den, upplever sig fråntagen 

någonting hon ägt, eller känner en önskan efter någonting att äga. Det är denna typ av 

ensamhet upplevs som ett “döende” för människan. Människan som förlorar någon hon 

älskar upplever en stor ensamhet och känslan av att inte vara sedd kan vara den största 

känslan av ensamhet. Omkring oss vandrar ”levande döda”. Det är människor som inte 

känner sig sedda, att inte känna sig sedd innebär inte enbart den största ensamheten utan 

kanske även det största lidandet (Eriksson, 1994). 

  

Lidande är en del av hälsan, och sjuksköterskan lindrar patientens lidande genom att “vandra 

med” den lidande, dela lidandet samt att hjälpa den lidande människan då hon behöver det. 

När en människa blir ställd utanför gemenskapen kan det innebära ett svårt lidande. För 

många är det största lidandet vi kan möta under en livstid att förlora en närstående. Det finns 

hinder som kan försvåra lidandet. Det kan bero på att det finns svårigheter att uttrycka sitt 

lidande eller en ovilja att belasta sin omgivning. Som sjuksköterska är det därför viktigt att 

skapa en miljö där patienten vågar lida ut lidandet för att kunna gå vidare i livet (Eriksson, 

1994). 

2.7 Problemformulering 

Ensamhet hos äldre kan vara problematiskt och behöver belysas som ett problem. Tidigare 

forskning visar att det finns samband mellan ensamhet och den fysiska och psykiska hälsan. 

Tidigare forskning visar även hur yngre generationer är mer avståndstagande gentemot 

äldre. Samtidigt visar forskning hur sjuksköterskestudenter lockas av att arbeta med äldre 

eftersom uppfattningen finns att äldre ofta är ensamma. Detta tyder på att det finns 

fördomar hos yngre om en ensam äldre generation, men även en vilja att vårda ensamma 

äldre och uppmärksamma att det är problematiskt att en så stor grupp i vårt samhälle har 

erfarenhet av liknande, ofta negativa känslor. Vad gäller sjukvårdens hantering av äldres 

ensamhetskänslor tyder forskning på att tidsbristen är den främsta anledningen till att 

ensamhet inte prioriteras som ett vårdområde. Enligt tidigare forskning råder det dessutom 

oenigheter om vem som bär ansvaret för att vårda ensamhet hos äldre. Ensamhet som 

innebär ett lidande för patienter bör hanteras av sjukvården genom att lindra det som vilket 

lidande som helst. När ensamheten förbises riskerar det istället att skapa ytterligare lidande 

och ohälsa. För att kunna uppmärksamma ensamhet hos äldre behöver sjuksköterskor visa 

medkännande för att kunna lindra det lidandet. Tidigare forskning tyder på att 

sjuksköterskor brister i att visa medkännande för patienter på grund av tidsbrist. 

Ensamhet är ett komplext begrepp och det finns teorier som påvisar att det är en naturlig del 

av åldrandet att dra sig undan både människor och samhället. Sjuksköterskors specifika 

kompetens är omvårdnad och människan bör ses som en helhet av kropp, själ och ande som 

samspelar och påverkar varandra. För att förhindra de risker som ensamhet kan leda till 

behöver äldres erfarenheter av ensamhet lyftas fram och beskrivas. Då det finns fördomar 

kring äldre och ensamhet är det därför betydelsefullt att utöka kunskapsområdet gällande 

hur ensamhet erfaras av äldre, samt hur det kan påverka hälsan. Genom att undersöka dessa 

erfarenheter finns förhoppning om att upplysa vårdpersonal, men även anhöriga till äldre 
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hur ensamhet kan erfaras och beskrivas. Möten med den äldre generationen kommer alla att 

erfara, oavsett yrke eller ålder. Att få en inblick i de äldres liv och ta del av dess erfarenheter 

av ensamhet är gynnsamt i den vårdande relationen mellan sjuksköterska och patient. Det är 

av vikt att uppmuntra till en omvårdnad av hela människan där ensamheten inte förbises 

utan uppmärksammas.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva äldres erfarenheter av ensamhet. 

4 METOD 

Detta examensarbete är en allmän litteraturöversikt som utförts enligt Friberg (2017) vilket 

innebär att material som redan är bearbetat och analyserat sammanställs till ett nytt resultat. 

Genom att göra en allmän litteraturöversikt skapas en beskrivande sammanställning inom 

det valda området, vilket examensarbetet syftade till att göra för äldres erfarenheter av 

ensamhet. Metoden valdes då både kvalitativa och kvantitativa artiklar ansågs relevanta för 

syftet. Metodvalet gjorde det möjligt att kombinera relevanta artiklar som skulle bidra till ett 

innehållsrikt examensarbete. I denna allmänna litteraturöversikt användes vetenskapliga 

artiklar för att finna publicerad forskning inom det valda intresseområdet. 

4.1 Urval och datainsamling 

Efter att examensarbetets intresseområde valts genomfördes en sökning av artiklar med ett 

brett sökområde. Ensamhet söktes i kombination med sökordet äldre. Sedan anlades ett så 

kallat helikopterperspektiv, detta menar Friberg (2017) kan göras för att få en övergripande 

bild av vad som redan finns publicerat inom det valda området för att inte låsa sig till 

specifika aspekter. Artikelsökningar gjordes i CINAHL Plus och PubMed, vilka är databaser 

som inriktar sig mot vårdvetenskaplig forskning. Inklusionskriterier för urval och 

begränsningar av artiklar gjordes för att rama in problemområdet. Till en början gjordes 

begränsning till årtal “2010-2017” för att få så aktuell forskning som möjligt. Sedan utökades 

sökningens årtal för att inkludera fler artiklar, intervallet blev till slut årtal 2008-2017. 

Begränsningarna full text och peer reviewed utfördes i CINAHL Plus. I PubMed gjordes 

endast begränsningen full text eftersom funktionen peer reviewed saknas. Genom att besöka 

tidsskrifternas hemsida kunde peer review bekräftas även på artiklarna från PubMed. Att en 

artikel är peer reviewed betyder att den är kvalitetsgranskad av kritiker som kritiserat och 

sedan rekommenderat artikeln att bli vetenskapligt publicerad (Polit & Beck, 2017). Full text 

funktionen innebär att tillgång till hela artikeln finns, då det annars finns risk att endast 

sammanfattningen är tillgängligt. Relevanta sökord kombinerades med varandra för att finna 
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kvalitativa och kvantitativa artiklar. AND och OR användes i sökningarna för att kombinera 

ord med varandra (se bilaga A). Då sökningarna inte gav så många kvantitativa artiklar som 

svarade an på syftet som förväntat fattades beslutet att utesluta begränsning för årtal i 

sökningen. För att få träffar på fler kvantitativa artiklar kombinerades färre och fler ord, 

dessa ord var bland annat ”quantitative”, ”loneliness” och ”elderly”. Sökningarna efter 

artiklar gav många träffar men genom att läsa rubriker kunde flera sållas bort. Ett av 

examensarbetets exklusionskriterier var kognitiv svikt, därför sållades artiklar som innehöll 

ord som exempelvis ”alzheimer” eller ”dementia” i rubriken bort. Ett annat exklusionskriterie 

var artiklar skrivna på ett annat språk än engelska, även dessa sållades bort. Sedan lästes 

sammanfattningen på artiklar som ansågs relevanta för att få en bild av artikelns metod och 

resultat. Slutligen valdes åtta kvalitativa artiklar, en kvantitativ artikel och en artikel med 

mixad metod där dess kvalitativa och kvantitativa delar användes i resultatet.  

 

Utifrån Fribergs (2017) förslag på frågor kvalitetsgranskades tio artiklar. Granskningen 

omfattade fjorton frågor där poäng delades ut beroende om svaret var ”ja” vilket omfattade 

ett poäng, eller ”nej” som gav noll poäng. Artiklar med noll till fyra poäng uppskattades ha låg 

kvalitet, fem till nio poäng uppskattades ha medel kvalitet och tio till fjorton poäng 

uppskattades ha hög kvalitet. Ingen artikel uppskattades vara av låg kvalitet men en artikel 

uppskattades till medel kvalitet vilket senare resulterade i att den exkluderades och byttes 

mot en artikel med uppskattad hög kvalitet. Slutligen valdes tio artiklar som uppskattades 

vara av hög kvalitet (se bilaga B).  

4.2 Dataanalys och genomförande 

Efter att artiklarna till den allmänna litteraturöversikten valts gjordes dataanalysen enligt 

Friberg (2012) där tre analyssteg arbetades igenom. I det första steget lästes artiklarna 

noggrant upprepade gånger för att förstå helheten av innehållet och för att försäkra att valda 

artiklar svarade an på syftet. Skribenterna till examensarbetet läste artiklarna efter varandra 

och jämförde sin uppfattning för att säkerställa att de uppfattats korrekt. En artikelmatris 

skapades för att tydliggöra vad artiklarnas resultat innehöll och för att lättare kunna 

överskåda materialet som svarade an på syftet till detta examensarbete. Artiklarnas syften, 

metod och resultat lades in i matrisen för att underlätta inför nästa steg i dataanalysen. 

Artikelmatrisen finns att ta del av i bilaga C. I det andra steget identifierades och jämfördes 

likheter och skillnader i artiklarnas syften, metoder och i dess resultat. I och med att 

artiklarnas syften, metoder och resultat hade sammanställts i artikelmatrisen, underlättade 

det så artiklarnas likheter och skillnader blev mer överskådligt. Slutligen i det tredje steget 

sorterades materialet. Likheter och skillnader i syften samt metod och resultat presenterades 

i text. En beskrivande sammanställning av äldres erfarenheter av ensamhet utgjorde 

resultatet. Den kvantitativa artikelns resultat presenterades utifrån statistik på olika 

korrelationer mellan ensamhet hos äldre och andra faktorer. De kvalitativa artiklarnas 

resultat presenterades utifrån de teman som funnits i resultaten. De likheter och skillnader 

som identifierades sammanställdes och resulterade i två teman.  
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5 ETISKT ÖVERVÄGANDE 

Examensarbetet har utgått från Codex (2017a) forskningsetiska regler för att förhindra 

oredigt arbete och fusk. Det finns forskningsetiska regler att förhålla sig till men forskaren 

har ett ytterst eget ansvar att se till att materialet är av god kvalitet och moraliskt accepterat 

(Codex, 2017b). Artiklarna som valts har studerats och säkerställts att dessa har genomgått 

peer review. I detta examensarbete har ansvar tagits i att inte plagiera, fabricera data eller 

avsiktligt göra en egen tolkning av de artiklar som valts. Artiklar där deltagarna lider av 

allvarlig psykisk sjukdom eller kognitiv svikt har valts att exkluderas ur detta examensarbete. 

Detta eftersom examensarbetets syfte var att beskriva äldres erfarenheter av ensamhet och 

det skulle inte vara etisk försvarbart att framställa ett generaliserande resultat av äldres 

erfarenheter baserat på äldre som lider av allvarlig psykisk sjukdom eller kognitiv svikt. 

Sjätte upplagan av APA har tillämpats vid referering.  

6 RESULTAT 

Resultatet för denna litteraturöversikt presenteras utifrån jämförelser av de olika artiklarnas 

syften, metod samt artiklarnas olika resultat, där likheter och skillnader funnits. 

6.1 Likheter och skillnader i syften 

Vid analysen av de tio valda artiklarna framkom att samtliga artiklars syften rörde sig om 

äldres erfarenheter av ensamhet, men med olika fokus. Tre av artiklarnas syften var att 

undersöka eller utforska ensamboende äldres erfarenheter av ensamhet (Bergland, Tveit & 

Gonzalez, 2016; Graneheim & Lundman, 2010; Taube, Jakobsson, Midlöv & Kristensson, 

2016). Artikeln av Bergland et al. (2016) var den enda som enbart studerade äldre mäns 

erfarenheter av ensamhet medan de andra artiklarna inkluderade både män och kvinnor. En 

av artiklarna syftade på äldre över 85 års erfarenheter av ensamhet (Graneheim & Lundman, 

2010) medan en annan av artiklarna syftade till att utforska sköra äldres erfarenheter av 

ensamhet (Taube et al., 2016). Sköra äldre innebar de som var i behov av stöd i dagliga 

aktiviteter. Likheten i de tre artiklarnas syften var att att deltagarna bodde ensamma. 

 

Två av artiklarna syftade till att hitta faktorer eller förklaringar till äldres erfarenheter av 

ensamhet för att minska erfarenhet av ensamhet (Pettigrew & Roberts, 2008; Tomstad, Dale, 

Sundsli, Sævareid & Söderhamn, 2017). Pettigrew och Roberts (2008) syfte var att undersöka 

fritidssysselsättning som har potential att minska erfarenhet av ensamhet bland äldre 

individer medan studien av Tomstad et al. (2017) hade två syften. Ett av dessa två syften var 

att undersöka förekomsten av ensamhet hos äldre och det andra syftet var att identifiera 

eventuella faktorer som kunde förklara ensamheten. Två av artiklarna undersökte äldres 

förståelse samt uppfattningar av ensamhet (Hauge & Kirkevold, 2010; Stanley, Moyole, 

Ballantyne, Jaworski, Corlis, Oxlade & Young, 2010). I artikeln av Hauge och Kirkevold 

(2012) var syftet att undersöka hur äldre erfor och hanterade ensamhet. Tiilikainen och 
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Seppänen (2017) undersökte hur erfarenheter av emotionell ensamhet är en del av äldres 

vardag och relationer och hur det uttrycks efter olika förluster.  

 

Artikeln av Dong, Chang, Wong och Simon (2012) skiljde sig från övriga artiklar. Det är en 

artikel som har utgått från tre olika syften när de har studerat äldre kineser som 

minoritetsgrupp i Chicago för att ta del av deras erfarenhet av ensamhet. Första syftet var att 

undersöka ensamhetens kulturella förståelse, andra syftet var att identifiera sammanhang då 

äldre upplever känslor av ensamhet och det tredje syftet var att undersöka effekterna av 

ensamhet på hälsan och välbefinnandet. 

6.2 Likheter och skillnader i metod 

Åtta av artiklarna använde sig av kvalitativ ansats. Samtliga kvalitativa artiklar delade in sitt 

material i teman för att sedan jämföra och sammanställa sitt resultat (Bergland et al., 2016; 

Graneheim & Lundman, 2010; Hauge & Kirkevold, 2010; Hauge & Kirkevold, 2012; 

Pettigrew & Roberts, 2008; Stanley et al., 2010; Taube et al., 2016; Tiilikainen & Seppänen, 

2017). Tre artiklar använde sig av hermeneutisk design då forskarna tar till vara på sin 

förförståelse i ämnet vid analys av datamaterial (Bergland et al., 2016; Hauge & Kirkevold, 

2010; Hauge & Kirkevold, 2012). I sju artiklar med kvalitativ ansats användes 

semistrukturerade intervjuer som instrument för datainsamling (Bergland et al., 2016; 

Graneheim & Lundman, 2010; Hauge & Kirkevold, 2010; Hauge & Kirkevold, 2012; 

Pettigrew & Roberts, 2008; Stanley et al., 2010; Taube et al., 2016). En artikel utgick från en 

enda inledande fråga i sin semistrukturerade intervju (Pettigrew & Roberts, 2008), fem 

artiklar utgick från en intervjuguide bestående av flera frågor med utgångspunkt i temat 

ensamhet (Bergland et al., 2016; Hauge & Kirkevold, 2010; Hauge & Kirkevold, 2012; Stanley 

et al., 2010; Taube et al., 2010) medan Graneheim och Lundman (2010) utgick från färre 

förbestämda frågor. Tiilikainen och Seppänen (2017) utförde djupgående intervjuer med 

deltagare som ofta eller alltid erfor ensamhet. Dong et al. (2012) använde sig av mixad metod 

och var ensamma med att genomföra intervjuer i fokusgrupper istället för individuella 

intervjuer. Detta gjordes för att få en bättre överblick av kulturella likheter och skillnader hos 

äldre kineser. De använde sig även av en enkätundersökning där deltagarna svarade på en 

enkät med frågor framtagna utifrån Revised University of California in Los Angeles 

Loneliness scale. Enkäten och intervjuerna kompletterade varandra och gav ett bredare 

perspektiv. Tomstad et al. (2017) använde sig av kvantitativ ansats. En enkät skickades ut till 

totalt 6 033 äldre personer som bor i sin egen bostad med frågor som rörde erfarenhet av 

ensamhet och känsla av sammanhang. Instrument för att mäta mental hälsa, näringsintag 

och egenvårdande kapacitet var även det en del av underlaget till studien. Totalt svarade 2 

052 äldre på enkäten och svaren användes till artikelns resultat. 

 

Det skiljde sig mellan artiklarna hur urval av deltagare gjordes. Både Hauge och Kirkevold 

(2010) och Hauge och Kirkevold (2012) använde sig av så kallad snowball sampling med 

hjälp av hälso- och sjukvården, mötesplatser för äldre samt röda korset-volontärer. Två 

artiklar valde att kontakta äldreomsorgen för att nå intervjupersoner (Pettigrew & Roberts, 

2008; Stanley et al., 2010). Dong et al. (2012) rekryterade äldre vid aktiviteter som kalligrafi 

och tai chi-kurser genomförda av kinesiska föreningen. I fyra artiklar deltog äldre personer 

från tidigare studier som berörde fler ämnen än ensamhet (Graneheim & Lundman, 2010; 

Taube et al., 2016; Tiilikainen & Seppänen, 2017; Tomstad et al., 2017). I artikeln av Taube et 
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al. (2016) genomfördes studien på äldre från en större interventionell studie där de angett att 

de upplevt ensamhet. Tiilikainen och Seppänen (2017) grundade sin kvalitativa studie på en 

tidigare genomförd kvantitativ studie från Finland, där 3% av de tillfrågade (n=1311) svarade 

att de ofta eller alltid erfor ensamhet. Graneheim och Lundman (2010) intervjuade äldre i 

Umeå och artikeln är en del av ett större projekt för att undersöka äldres sista fas i livet 

(85+), temat ensamhet var en del av projektet. Bergland et al. (2016) rekryterade äldre män 

till studien via mötesplatser för äldre. 

  

Boendesituationen för de äldre skiljde sig i artiklarna. Fyra av artiklarna avsåg att inkludera 

äldre som inte nödvändigtvis behövde bo i sin egen bostad (Dong et al., 2012; Hauge & 

Kirkevold, 2010; Hauge & Kirkevold, 2012; Stanley et al., 2010) medan sex artiklar inriktade 

sig på äldre som levde ensamma i sina hem (Bergland et al., 2016; Graneheim & Lundman, 

2010; Pettigrew & Roberts, 2008; Taube et al., 2016; Tiilikainen & Seppänen, 2017; Tomstad 

et al., 2017). Hauge och Kirkevold (2012) använde sig av en hermeneutisk design i deras 

semistrukturerade intervjuer för att skapa en djupare förståelse och tillvarata sin 

förförståelse i dialogen med äldre. Intervjuerna kunde äga rum på särskilt boende eller i de 

äldres bostad. Hauge och Kirkevold (2010) använde sig av samma design i sin studie för att 

svara på antagandet om att begreppet ensamhet är ett universellt och kulturellt betingat 

fenomen. Genom intervjuer inkluderades äldre som erfarit ensamhet i olika former oavsett 

bostadssituation. Stanley et al. (2010) syftade till att beskriva erfarenheter av ensamhet hos 

äldre som vårdas inom äldreomsorgen. Äldreomsorg innebar hemtjänst eller särskilt boende 

och vård kunde innebära allt från tillsyn till mer omfattande omvårdnad. Intervjuerna varade 

90-120 minuter och utspelade sig i de äldres bostäder, i bostadsområden anpassade för äldre 

eller på särskilt boende. Dong et al. (2012) undersökte erfarenhet av ensamhet hos äldre 

kineser oavsett boendesituation i Chicago. De semistrukturerade intervjuerna utfördes i 

fokusgrupp i en lokal vid bestämd tidpunkt efter att deltagarna svarat på en enkät. Taube et 

al. (2016) utförde individuella semistrukturerade intervjuer med sköra äldre i deras bostad. 

Intervjuerna bestod av öppna frågor som utgick från en intervjuguide och fokuserade på 

aspekter av ensamhet och vardagligt liv. Intervjuerna pågick 47-119 minuter. Pettigrew och 

Roberts (2008) intervjuade äldre i deras bostäder. De inledde intervjun med att be de äldre 

beskriva sig själva och därefter hur en typisk dag i deras liv såg ut, vilket ledde till vidare 

samtal. Om ensamhet inte naturligt framkom som ett samtalsämne ställdes frågor kring 

ensamhet. För att klarlägga erfarenheter av ensamhet hos äldre som bor ensamma 

intervjuade Graneheim och Lundman (2010) äldre med förbestämda, öppna frågor. 

Intervjuerna som ägde rum i de äldres bostad pågick 35-100 min. Tiilikainen och Seppänen 

(2017) studerade levda erfarenheter om hur den emotionella ensamheten uppstår och 

utvecklas hos äldre efter olika förluster. De utförde djupintervjuer med äldre som alltid eller 

ofta uppgav sig vara ensamma. Intervjuerna varade i 60-180 min och utfördes i deras 

bostäder. Bergland et al. (2016) intervjuade äldre män i deras bostäder för att ta del av deras 

erfarenheter av att leva ensamma. Artikeln av Tomstad et al. (2017) undersökte äldre som 

bor ensamma för att undersöka förekomsten av ensamhet. 

6.3 Likheter och skillnader i resultat 

I analysen identifierades fynd inom två huvudsakligaområden: Relationers betydelse och 

Fysiska och psykiska förändringar. Dessa presenteras nedan. 
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6.3.1 Relationers betydelse  

Nio av artiklarna angav förlust eller avsaknad av relationer som en anledning till äldres 

erfarenhet av ensamhet (Bergland et al., 2016; Dong et al., 2012; Graneheim & Lundman, 

2010; Hauge & Kirkevold, 2010; Hauge & Kirkevold, 2012; Pettigrew & Roberts, 2008; 

Stanley et al., 2010; Taube et al., 2016; Tiilikainen & Seppänen, 2017). Att förlora en partner 

upplevdes av äldre som en svår förlust (Pettigrew & Roberts, 2008; Tiilikainen & Seppänen, 

2017) och enligt Taube et. al (2015) uppgavs det att det var början på en oönskad ensamhet. 

Förlust av en partner beskrevs i Pettigrew och Roberts (2008) artikel som en konstant sorg 

som kunde pågå i flera år. Äldre beskrev förluster av meningsfulla relationer likt en barriär 

som gjorde att de upplevde sig leva i en bubbla (Taube et al., 2015). Dödsfall och sorg kunde 

leda till erfarenhet av ensamhet vilket sin tur kunde leda till social isolering (Tiilikainen & 

Seppänen, 2017), och avskärmning mot omgivningen (Pettigrew & Roberts, 2008; Stanley et 

al., 2010). Äldre beskrev svårigheter i att känna mening med livet när de blev ensamma kvar 

efter att ha förlorat partner, vänner eller familjemedlemmar. Till följd av dessa förluster 

uppstod inte bara erfarenheter av ensamhet utan även känslor av dysterhet och att vara 

uttråkad (Graneheim & Lundman, 2010). Tomstad et al. (2017) undersökte förekomsten av 

ensamhet hos äldre och fann ett signifikant samband mellan att bo ensam och att erfara 

ensamhet. Äldre som bodde ensamma löpte åtta gånger större risk att erfara ensamhet än de 

som bodde tillsammans med någon. Även Dong et al. (2012) fann signifikant samband 

mellan att äldre som erfor ensamhet oftare bodde i ensamhushåll än de som inte erfor 

ensamhet. De fann även samband mellan ensamhet och förlust av partner. Förlust av partner 

var vanligare hos äldre som erfor ensamhet.  

  

I tre av artiklarna hade kvaliteten på relationer betydelse när det kom till erfarenhet av 

ensamhet (Pettigrew & Roberts, 2008; Stanley et al., 2010; Tiilikainen & Seppänen, 2017). 

Relationer som inte upplevdes tillräckliga för äldre bidrog till ökad erfarenhet av ensamhet 

medan goda, tillfredsställande relationer minskade erfaren ensamhet (Stanley et al., 2010). 

Bristande kontakt med familjemedlemmar resulterade i känslan att känna sig berövad på 

meningsfull social kontakt (Pettigrew & Roberts, 2008). I artikeln av Tiilikainen och 

Seppänen (2017) skildrades hur toleransen mot relationer som inte upplevdes meningsfulla 

minskade med åren. Äldre upplevde att de inte behövde nöja sig med dessa relationer utan 

ställde högre krav på sina relationer. Å andra sidan fann Tomstad et al. (2017) ett signifikant 

samband i sin artikel mellan att äldre som erfor ensamhet hade mindre kontakt med familj, 

vänner och grannar än äldre som inte erfor ensamhet. I två av artiklarna uttrycktes frånvaro 

av barnbarn som orsak till erfarenhet av ensamhet (Pettigrew & Roberts, 2008; Tiilikainen & 

Seppänen, 2017). Äldre påverkades negativt av detta på så sätt att det fanns svårigheter att 

finna glädje i livet (Pettigrew & Roberts, 2008). Livet skulle upplevas ha mer mening om de 

hade funnits barnbarn i äldres närvaro (Tiilikainen & Seppänen, 2017). 

  

Fem av artiklarna berörde äldres ensamhet i samband med känsla av utanförskap (Dong et 

al., 2012; Graneheim & Lundman, 2010; Hauge & Kirkevold, 2010; Hauge & Kirkevold, 2012; 

Pettigrew & Roberts, 2008). I artikeln skriven av Hauge och Kirkevold (2012) framkom att 

nära relationer inte bara hjälpte till att motverka ensamhetskänslor utan kunde även 

påminna om ensamheten. Äldre kunde uppleva att de inte riktigt hängde med i samtal. Trots 

inbjudan till att delta i samtal kunde äldre känna sig utanför, avskärmade och inte tillräckligt 

uppdaterade i samhället. Detta ledde till känslor av ensamhet. Även i artikeln av Hauge och 

Kirkevold (2010) påtalades att ensamheten var som mest påtaglig när de äldre var fysiskt 

ensamma, men att den även kunde upplevas mitt i samtal med andra människor. I artikeln 
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av Dong et al. (2012) framkom att ensamheten även kunde göra sig påtaglig när äldre 

missförstod eller kände sig missförstådda i möten med den yngre generationen. De beskrev 

en omöjlighet i att ta kontakt med andra människor på grund av att de upplevde sig utanför 

och ensamma. I Stanley et al. (2010) artikel beskrevs känslan av att äldre upplevde sig 

frånkopplade från samhället i samband med erfarenhet av ensamhet. Det resulterade i att de 

inte kände sig behövda eller att de inte längre tillhörde samhället. I artikeln av Graneheim 

och Lundman (2010) beskrev äldre även känslor kopplat till ensamheten som övergivenhet, 

att vara åsidosatt eller osynlig. De kände sig åsidosatta när anhöriga inte besökte dem eller 

svarade i telefonen. Omgivningen upplevdes vara för upptagna för att umgås med dem 

(Pettigrew & Roberts, 2008). Äldre förstod samtidigt att deras anhöriga hade fullt upp med 

sina egna liv och att inte vilja vara en börda framkom i två artiklar (Graneheim & Lundman, 

2010; Hauge & Kirkevold, 2012). I Hauge och Kirkevold (2012) beskrev äldre en stor rädsla 

av att vara en börda eller orsaka problem för familjen. De uttryckte även hur de upplevde att 

familjemedlemmar prioriterade annat framför att hälsa på dem, vilket fick dem att känna sig 

mindre viktiga eller att de störde. 

  

I tre av artiklarna förknippade äldre även ensamheten med en sorts frihet i relationen till 

andra. Friheten beskrevs som en känsla av att ha kontroll och självbestämmande över sitt 

eget liv (Bergland et al., 2016; Graneheim & Lundman, 2010; Taube et al., 2016). Äldre 

uppskattade att själva kunna bestämma om de ville ha sällskap eller inte och att kunna välja 

att skapa nya relationer och bekantskaper (Graneheim & Lundman, 2010). Bergland et al. 

(2016) beskrev hur äldre kunde uppleva lättnad i att slippa sitt och sin partners lidande efter 

sin partners bortgång samt att inte ha förbindelser till någon. De beskrev en frihet i att kunna 

se till sina egna intressen och prioritera sig själva.  

6.3.2 Fysiska och psykiska förändringar 

Äldres ensamhet förknippades i tre av studierna med avskärmning från både människor och 

samhället relaterat till den åldrande kroppen (Hauge & Kirkevold, 2010; Hauge & Kirkevold, 

2012; Pettigrew & Roberts, 2008). Äldre beskrev hur de kämpade med att hänga med i det 

ständigt förändrande samhället. De upplevde att tröttheten och svagheten som tillkom med 

åldrandet ledde till svårigheter i att engagera sig i nya saker (Hauge & Kirkevold, 2010; 

Hauge & Kirkevold, 2012). I fyra av artiklarna poängterades vikten av att hålla sig sysselsatt 

och aktiv för att hantera ensamheten (Bergland et al., 2016; Hauge & Kirkevold, 2012; 

Pettigrew & Roberts, 2008; Stanley et al., 2010). I artikeln av Bergland et al. (2016) beskrevs 

aktiviteter som att läsa, gå på promenader, äta goda måltider och titta på TV som något som 

underlättade känslan av ensamhet. Det framkom även i artikeln av Pettigrew och Roberts 

(2008) att aktiviteter som läsning och att äta goda måltider hjälpte för att hantera 

ensamheten och strukturera upp dagarna. Läsning fick äldre att känna att det bibehöll sig 

kognitivt aktiva. Både i artikeln av Pettigrew och Roberts (2008) och Hauge och Kirkevold 

(2012) nämndes trädgårdsarbete som något som gav dem känsla av funktionalitet och 

mening. Äldre menade att trädgårdsarbete tillförde både fysiska och psykiska fördelar 

(Pettigrew & Roberts, 2008). Trädgårdarbete en av flera strategier att sysselsätta sig med när 

ensamheten smög sig på (Hauge & Kirkevold, 2012). I artikeln av Tiilikainen och Seppänen 

(2017) skildrades det hur de kroppsliga förändringarna, exempelvis försämrad hörsel, 

försvårade det sociala samspelet med andra. 
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Tre artiklar beskrev äldres erfarenhet av att ensamhet är en del av åldrandet (Graneheim & 

Lundman; 2010; Pettigrew & Roberts, 2008; Taube et al., 2016). Äldre beskrev att de fysiska 

förluster de var tvungna att leva med medförde känslor av ensamhet (Graneheim & 

Lundman, 2010). Försämring av rörelseförmågan, syn och hörsel resulterade i en ökad social 

avskärmning (Pettigrew & Roberts, 2008). Både i Graneheim och Lundman (2010) och 

Taube et al. (2016) beskrev äldre hur den åldrande kroppen medförde ensamhet på så sätt de 

inte längre kunde vara spontana då de var beroende av sin omgivning för stöd. Den fysiska 

begränsningen skapade känslor av frustration och ledsamhet. Tomstad et al. (2017) påvisade 

signifikant samband mellan att äldre som upplevde sig ensamma även upplevde ohälsa samt 

var i större utsträckning inaktiva. Äldre som erfor ensamhet behövde i större utsträckning 

även mer hjälp och stöttning för att klara av vardagen än äldre som inte erfor ensamhet. 

Dong et al. (2012) fann signifikanta skillnader mellan äldre som erfor ensamhet och äldre 

som inte erfor ensamhet. Det senaste året hade majoriteten av de som erfor ensamhet 

upplevt försämrat eller oförändrat hälsotillstånd, medan majoriteten äldre som inte erfor 

ensamhet hade upplevt ett förbättrat eller oförändrat hälsotillstånd. 

 

I fem av artiklarna beskrev äldre hur ensamheten ibland påverkade deras psykiska 

välmående (Graneheim & Lundman, 2010; Hauge & Kirkevold, 2010; Hauge & Kirkevold, 

2012; Stanley et al., 2010; Tomstad et al., 2017). Ensamhet beskrevs som en inre känsla som 

var negativ, (Stanley et al., 2010) gnagande och smärtsam (Hauge & Kirkevold, 2010). Äldre 

uttryckte att det var svårt att prata om ensamheten eftersom den medförde känslor av skam 

och misslyckande (Stanley et al., 2010). Ensamheten begränsade och påverkade välmåendet i 

det dagliga livet (Graneheim & Lundman, 2010) och resulterade i känslor som att inte känna 

sig värdefull och avsaknad av mental styrka (Hauge & Kirkevold, 2012). Även i artikeln av 

Taube et al. (2016) beskrev äldre hur ensamheten ibland fick dem att tappa motivation och 

gnista att orka kämpa mot de kroppsliga förändringarna som upplevdes likt en barriär. De 

kunde känna besvikelse över sin livssituation och sakna styrkan att försöka uppnå en mer 

tillfredsställande livssituation. Ensamheten beskrevs som känslor av tomhet, ångest och 

tystnad. Tomstad et al. (2017) fann att äldre som inte upplevde sig tillfreds med sin 

livssituation oftare erfor ensamhet. Däremot påvisade Dong et al. (2012) inga större samband 

mellan att äldre som erfor ensamhet även upplevde en sämre livskvalitet. I två artiklar var 

ensamhet även associerat med psykiskt välbehag (Graneheim & Lundman, 2010; Taube et al., 

2016). I artikeln av Graneheim och Lundman (2010) kände äldre även en tillfredsställelse av 

ensamheten i och med att de behövde få vila, både mentalt och kroppsligt. I Taube et al. 

(2016) kunde ensamheten upplevas tillfredsställande om den var självvald. Äldre påpekade 

vikten av att vara ensam både för att få tid till reflektion och vila men även för att kunna lära 

sig att identifiera sina egna behov. 

7 DISKUSSION 

Under denna rubrik presenteras en diskussion om metodvalet för detta examensarbete. Det 

förs även en resultatdiskussion som utgår från tidigare forskning och det vårdvetenskapliga 

perspektiv som valts samt en etikdiskussion.  
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7.1 Metoddiskussion 

Fribergs (2017) litteraturöversikt valdes som metod inför detta examensarbete. 

Litteraturöversikter skapar översikt över kunskapsläget inom ett visst omvårdnadsrelaterat 

område eller ett problem inom sjuksköterskans kompetensområde. Litteraturöversikter kan 

användas för att skapa en beskrivande sammanställning av det valda området (Friberg, 

2017). Allmän litteraturöversikt ansågs därför lämplig för detta examensarbete eftersom 

syftet var att beskriva äldres erfarenheter av ensamhet. Examensarbetet innehöll främst 

kvalitativa artiklar där äldres erfarenheter av ensamhet beskrevs. En kvantitativ artikel som 

påvisade korrelationer mellan erfarenhet av ensamhet och olika faktorer inkluderades, vilket 

ansågs intressant. En artikel med mixad metod inkluderades också. Den bestod av både en 

kvalitativ och en kvantitativ del som svarade an på syftet. Eftersom syftet med 

examensarbetet var att beskriva erfarenheter av ensamhet hos äldre underlättar det att 

använda kvalitativ ansats som vanligtvis används för att besvara frågor som vad, hur och 

varför (Green & Thorogood, 2014). Kvalitativ ansats är fördelaktigt för att skapa förståelse för 

människors livssituation (Friberg, 2017). Kvantitativ ansats används för att analysera den 

objektiva verkligheten och dela in den i numerisk information som sedan visar ett resultat i 

form av statistik. Kvalitativ och kvantitativ data kan komplettera varandra och styrka 

beskrivningar och förhållanden av olika forskningsresultat. Detta anses den kvantitativa 

artikeln göra i detta examensarbete då resultatet från den kvantitativa artikeln styrker fynd 

från de kvalitativa artiklarna (Polit & Beck, 2017).  

  

Metodvalet har diskuterats och reflekteras över i efterhand då det var svårt att finna 

kvantitativa artiklar som svarade an på syftet. En anledning till detta kan vara att 

söktermerna som användes oftare studeras med kvalitativa ansatser. Vid vidare funderingar 

gällande metodvalet hade en alternativ metod kunnat vara gynnsam. Förhoppningar fanns 

om att finna fler relevanta kvantitativa artiklar som visade statistik på erfarenhet av 

ensamhet hos äldre för att kunna styrka de kvalitativa beskrivningarna och få en bredare 

slutsats. Den kvantitativa artikeln samt artikeln med mixad metod svarade an på syftet och 

var av så pass god kvalitet att de valdes att inkluderas. Artiklarna gav examensarbetet 

ytterligare bredd och tyngd vilket ledde till att metodvalet ansågs lämpligt. Det hade varit av 

intresse att utföra en intervjustudie utifrån examensarbetets syfte, någonting som inte ansågs 

genomförbart på grund av tidsramen. Alla tio artiklar som analyserades var peer reviewed, 

vilket innebär att de är granskade utifrån metodologiska, argumentativa och källkritiska 

aspekter och uppfyller vetenskapliga krav (Codex, 2017c). I databasen PubMed saknas 

funktionen att sortera bort artiklar som inte är peer reviewed, vilket gjorde CINAHL Plus mer 

tilltalande. Två artiklar söktes fram genom PubMed medan resterande återfanns i CINAHL 

Plus. De artiklar som söktes fram genom PubMed säkerställdes att de var peer reviewed 

genom den publicerande tidskriften. I och med att full text funktionen användes kan det 

komma att bidra till att värdefulla artiklar har sållats bort. Full text funktionen valdes dock 

att användas ändå på grund av tidsbrist och av ekonomiska skäl då vissa artiklar endast fanns 

tillgängliga mot betalning. 

  

Tillförlitlighet är ett begrepp som beskrivs utifrån hur stabilt ett forskningsresultat är över tid 

och andra förhållanden. Forskare kan fråga sig om resultatet skulle bli detsamma om studien 

genomfördes på nytt, med liknande deltagare i liknande kontext. Tillförlitligheten på en 

studie kan diskuteras utifrån begrepp som trovärdighet, giltighet och överförbarhet (Polit & 

Beck, 2017). Trovärdighet är enligt Polit och Beck (2017) ett begrepp som i kvalitativ 

forskning ska sträva efter tillit till sanningen i resultatet. Trovärdigheten kan speglas på två 
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sätt i kvalitativ forskning. Studien ska utföras för att öka trovärdigheten i resultatfynden och 

forskarna ska vidta åtgärder för att påvisa trovärdigheten vid presentation av studien. De tio 

valda artiklarna som analyserats har alla samma syfte som detta examensarbete, vilket anses 

höja trovärdigheten på resultatet och minska risken för egen tolkning. Artiklar där deltagarna 

hade uttalad kognitiv svikt har exkluderats ur denna litteraturöversikt eftersom erfarenheten 

av ensamhet skulle vara så generaliserande och sanningsenlig som möjligt. Endast artiklar 

skrivna på engelska har använts för att minimera egen tolkning. Giltighet på en studie är 

enligt Polit och Beck (2017) ett begrepp som syftar till att det presenterade resultatet är 

sanningsenligt, välgrundat och objektivt. Giltighet innebär inom kvalitativ forskning att 

resultatet endast speglar deltagarnas åsikter och att forskarens tolkning inte manipulerat 

resultatet. Överförbarhet i en studie avser hur väl resultatet på studien kan appliceras på 

andra sammanhang eller grupper. Det är forskarens ansvar att tillhandahålla tillräckligt 

beskrivande information om hur studien utförts för att den ska kunna vara applicerbar och 

överförbar (Polit & Beck, 2017). I artiklarna som använts har studierna utförts i olika länder 

vilket kan komma att påverka resultatet. Olika länders kulturer samt ensamhetens 

subjektivitet kan få resultaten att variera. Emellertid har flera andra studier kommit fram till 

liknande resultat, vilket gör att examensarbetets resultat kan anses överförbart och giltigt. 

Majoriteten av de analyserade artiklarna är utförda i Norden och resultatet skulle kunna 

appliceras i praxis i den svenska sjukvården. Även om resultatet skulle kunna vara 

applicerbart på den svenska sjukvården bör vården alltid utgå från patientens individuella 

problem, behov och begär eftersom ensamhet är subjektivt.  

7.2 Resultatdiskussion 

Nedan presenteras diskussioner kring likheter och skillnader i artiklarnas syften och 

metoder, samt likheter och skillnader i artiklarnas resultat. 

7.2.1 Artiklarnas syften och metoder 

Likheten i artiklarnas syften är att de alla berör äldres erfarenheter av ensamhet medan 

skillnaden är att de undersöker olika faktorer, har olika fokus samt olika anledningar till 

varför studierna utförs. Bergland et al. (2016) undersökte äldre ensamboende mäns 

erfarenhet av ensamhet. Syftet med det var för att ensamhet hos ensamboende män är 

relativt outforskat, det finns fler studier om fenomenet baserade på kvinnors erfarenheter. 

Detta märktes även i detta examensarbete där majoriteten av studierna intervjuade främst 

kvinnor (Graneheim & Lundman, 2010; Hauge & Kirkevold, 2010; Hauge & Kirkevold, 2012; 

Pettigrew & Roberts, 2008; Stanley et al., 2010; Tomstad et al., 2017). Det ansågs därför vara 

av vikt att involvera studier baserade på mäns erfarenheter då vi valt att belysa erfarenheter 

av äldre generellt och arbetet skulle få en lägre trovärdighet om reflektion inte gjordes över 

deltagande i artiklarna vi analyserat. Dong et al. (2012) undersökte äldre kineser bosatta i 

Chicagos erfarenhet av ensamhet. De ville identifiera sammanhang då äldre erfar ensamhet 

samt undersöka ensamhetens effekt på hälsan och välbefinnandet. Målet var att försöka fylla 

den existerande kunskapsluckan och utöka den kulturella förståelsen för den kinesiska 

minoritetsgruppen. Graneheim och Lundman (2010) undersökte om ensamhet kunde ha 

positiva aspekter hos äldre över 85 år, då tidigare forskning visade att ensamhet kunde ha 

både negativ, neutral och positiv effekt på äldre. Hauge och Kirkevolds (2010) mål med sin 

studie var att beskriva äldres förståelse av ensamhet eftersom det saknas en tydlig 
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beskrivning av fenomenet i litteratur. De hoppades på att med äldres egen beskrivelse av 

ensamhet kunna ta itu med ensamhet som det stora problem det är på ett tydligare och mer 

informerat sätt.  

  

Hauge och Kirkevolds (2012) mål med studien var att få kunskap om hur äldre hanterar 

ensamhet samt finna likheter och skillnader bland äldres erfarenheter. Stanley et al. (2010) 

upplevde att det fanns en kunskapslucka om äldres egen erfarenhet av ensamhet. Målet var 

att få svar på hur hälso- och sjukvården kan stödja äldre som erfar ensamhet. Artikeln 

innehöll även en del som exkluderades i detta examensarbete då den studerade 

sjukvårdspersonals erfarenhet av att vårda ensamma äldre. Taube et al. (2016) undersökte 

sköra äldre vilket innebar äldre som var i beroende av hjälp i sina vardagliga aktiviteter och 

som ofta hade återkommande kontakt med hälso- och sjukvården. Målet med artikeln var att 

belysa ensamhet som ett hot mot välbefinnandet utifrån tidigare forskning. Artikeln hade 

även som mål att öka kunskapen kring sköra äldre, då det fanns begränsat med forskning om 

samband mellan ensamhet och sköra äldre. Tiilikainen och Seppänens (2017) mål var att få 

förståelse för hur emotionell ensamhet utvecklas hos äldre personer som upplevt förluster 

genom livet och hur det uttrycks utifrån en berättad livshistoria. Tomstad et al. (2017) 

undersökte prevalensen av ensamhet bland äldre för att finna faktorer som förklarar varför 

äldre erfar ensamhet. Pettigrew och Roberts (2008) undersökte fritidssysselsättningar som 

hade potential att förbättra erfarenheten av ensamhet bland äldre individer. Tomstad et al. 

(2017) använde sig av kvantitiv ansats medan Pettigrew och Roberts (2008) använde sig av 

kvalitativ ansats men likheten var att de både syftade till att hitta förklaringar eller faktorer 

till äldres erfarenhet av ensamhet med mål att minimera erfarenheten.  

  

Åtta av artiklarna använde sig av kvalitativ ansats med en jämförande metodanalys på de 

olika teman som resultatet visade (Bergland et al., 2016; Graneheim & Lundman, 2010; 

Hauge & Kirkevold, 2010; Hauge & Kirkevold, 2012; Pettigrew & Roberts, 2008; Stanley et 

al., 2010; Taube et al., 2016; Tiilikainen & Seppänen, 2017). Kvalitativ metod används för att 

besvara frågor som ’vad’, ’hur’ och ’varför’ rörande hälsa, sjukdom och omvårdnad (Green & 

Thorogood, 2014). I detta examensarbete analyserades artiklar med syfte att beskriva äldres 

erfarenheter av ensamhet. I samtliga artiklar med kvalitativ ansats samt i artikeln med mixad 

metod användes semistrukturerade intervjuer som instrument för datainsamling (Bergland 

et al., 2016; Dong et al., 2012; Graneheim & Lundman, 2010; Hauge & Kirkevold, 2010; 

Hauge & Kirkevold, 2012; Pettigrew & Roberts, 2008; Stanley et al., 2010; Taube et al., 2016; 

Tiilikainen & Seppänen, 2017). Semistrukturerade intervjuer är en god metod att använda då 

det skapar en flexibel dialog mellan intervjuare och intervjuperson. Det ger intervjupersonen 

mer frihet att berätta och förklara på sitt eget vis samtidigt som intervjuaren kan erhålla svar 

på det som anses relevant för studien (Polit och Beck, 2017). Intervjuer är en god metod att 

använda för att skildra upplevelser och erfarenheter, men en nackdel med intervjuer är att 

studien endast får information från vad intervjupersonen säger, och inte information om vad 

intervjupersonen egentligen gör. För att genomföra en lyckad intervju måste intervjuaren ha 

tillräcklig social talang för att skapa förtroende så intervjupersonen känner sig tillräckligt 

trygg att öppna sig (Green & Thorogood, 2014). Dong et al. (2012) utförde en studie med 

mixad metod där den kvalitativa delen bestod av semistrukturerade intervjuer i 

fokusgrupper. Intervjuer i fokusgrupper är planerade diskussioner där gruppdynamiken 

utnyttjas för att få tillgång till värdefull information på ett ekonomiskt sätt. Ofta intervjuas en 

homogen grupp individer eftersom det anses lättare att uttrycka sig bland likasinnade 

människor som delar liknande bakgrund (Polit och Beck, 2017). Det ansågs vara en väl vald 

metod för Dong et al. (2012) då målet var att just utöka den kulturella förståelsen för kineser 



19 

som minoritetsgrupp i Chicago. Tomstad et al. (2017) utförde en studie med kvantitativ 

ansats där en enkät mailades ut till äldre över 65 år som bodde ensamma. 2052 personer 

svarade på enkäten. Deltagarna fick svara om de erfor ensamhet eller inte och därefter svara 

på frågor om deras levnadsvanor/situation, bakgrund och sitt sammanhang. Eftersom 

författarna ville finna faktorer som skulle kunna förklara ensamheten hos äldre ansågs 

metoden vara väl vald.  

  

Tre artiklar använde sig av hermeneutisk design där förförståelsen hos forskarna vägdes in i 

studiens resultat (Bergland et al., 2016; Hauge & Kirkevold, 2010; Hauge & Kirkevold, 2012). 

I intervjuer kan människor medvetet eller omedvetet tolka eller vinkla information och det 

bör has i åtanke att det kan påverka resultatet. Det är dessutom inte självklart att samtliga 

intervjuare har ingivit förtroende och öppenhet så intervjupersonerna vågar öppna sig 

tillräckligt kring ett känsligt ämne som ensamhet. Skulle de semistrukturerade intervjuerna 

istället vara strukturerade intervjuer som saknar öppna frågor kan risk finnas att 

intervjupersonen blir hämmad i sina svar och att intervjun inte speglar intervjupersonens 

personliga erfarenheter (Polit och Beck, 2017).  

7.2.2 Artiklarnas resultat  

I resultatet framkom att olika relationer hade stor påverkan på erfarenheter av ensamhet. 

Kvaliteten på relationer påverkade erfarenhet av ensamhet. Äldre som bodde ensamma löpte 

större risk att erfara ensamhet än de som bodde tillsammans med någon. Enligt Eriksson 

(1994) längtar människan efter gemenskap med andra människor och att själslig hälsa 

uppstår när balans finns i relation till livet och andra människor. Resultatet visade även att 

otillräckliga och icke tillfredsställande sociala relationer ökade erfarenheter av ensamhet hos 

äldre, vilket visade sig påverka det dagliga välmåendet. Däremot visade även resultatet att de 

äldre uppskattade att själva kunna välja, samt ställa högre krav på vilka relationer eller 

bekantskaper de ville bevara eller skapa. Detta beskrevs som en slags frihet eller lättnad. 

Tornstam (2011) beskriver att förändringar vid åldrandet innebär en ökad känsla av 

samhörighet och ett minskat behov av ytliga sociala kontakter och materiella ting som en 

naturlig del i gerotranscendensteorin. Även resultatet visade att äldre beskrev ensamheten 

som en naturlig del av åldrandet. Nygren och Lundman (2014) beskriver Enligt 

tillbakadragningsteorin finns det en naturlig process inom människan som innebär ett ökat 

engagemang i sig själv och ett minskat engagemang i andra människor (Nygren & Lundman, 

2014). Resultatet visade att äldre kunde uppleva frihet i att få se till sina egna intressen och 

behov efter en partners bortgång. Ibland inger ensamheten en större trygghet och frihet än 

att vara omgiven av människor. Trots att människan längtar efter gemenskap behöver det 

finnas någon slags substans i gemenskapen. Eftersom att vården ska vara personcentrerad 

behöver vårdpersonal anpassa vårdrelationen utifrån vad som anses värdefullt för den äldre. 

  

Resultatet visade att förlust av en partner var en början till en upplevd oönskad ensamhet. 

Det framkom även att förändringar av den åldrande kroppen kunde leda till att äldre blev 

mer avskärmade från samhället, och med det erfors ensamhet. Detta kan kopplas samman till 

teorin av Eriksson (1994) där tre olika former av lidande beskrivs. Livslidandet berör 

människans livssituation och kan innebära förlust av möjligheten att genomföra sociala 

uppdrag. Resultatet visade att förlust av partner orsakade stor sorg och kunde leda till 

ensamhet och social isolering. Eriksson (1994) bekräftar i sin teori att när människan förlorar 

någon hon älskar upplevs en stor ensamhet som orsakar känslan av att inte vara sedd. 
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Känslan av att inte vara sedd kan beskrivas som den största känslan av ensamhet (Eriksson, 

1994). Resultatet visade att de kroppsliga förändringarna som tillkom med åldern försvårade 

det sociala samspelet med andra människor och ökade även behovet av andra människor för 

att kunna genomföra vissa dagliga aktiviteter. 

  

Resultatet visade att äldre som erfor ensamhet i större utsträckning var missnöjda med sin 

livssituation vilket kan kopplas till det som Eriksson (1994) menar med att livslidandet kan 

innebära ett hot mot människans existens. Resultatet visade även att ensamhet ledde till 

avsaknad av livsgnista och motivation till att göra förändring av sin livssituation. 

Ensamheten påverkade det dagliga välmåendet och resulterade i avsaknad av mental styrka. 

Tidigare forskning visar att ensamhet är en vanlig bidragande faktor till att avsiktligt vilja ta 

sitt liv (Chang et al., 2017; Kleiman et al., 2017). Sjuksköterskor bekräftar att de kan se ett 

samband mellan erfarenhet av ensamhet och psykisk ohälsa (Chana et al., 2016). Trots detta 

upplever sjuksköterskor att de inte har möjlighet att hantera och vårda patienters ensamhet 

på grund av hög arbetsbelastning. I resultatet beskrevs ensamhet som en smärtsam, negativ 

inre känsla förknippad med ångest och tomhet. Det framkom en signifikant skillnad mellan 

äldre som erfor ensamhet och äldre som inte erfor ensamhet. Det senaste året hade 

majoriteten av de som erfor ensamhet upplevt försämrat eller oförändrat hälsotillstånd, 

medan majoriteten äldre som inte erfor ensamhet hade upplevt ett förbättrat eller oförändrat 

hälsotillstånd. Tidigare forskning tyder på att ensamma äldre som lever med en kronisk 

sjukdom upplever en mer negativ uppfattning av sin sjukdom. Ensamma äldre har även 

ökade depressiva symtom och ökad kognitiv svikt (Vanhalst et al., 2013). Det som kan sägas 

gällande ensamhet är att det påverkar människan på olika sätt. Ensamhet tycks förstärka 

känslor inför andra svåra situationer i livet samtidigt som andra situationer runt människan 

även kan påverka känslan av ensamhet. 

  

Resultatet visade att äldre inte ville vara en börda för anhöriga, men uttryckte ändå 

besvikelse över att anhöriga inte prioriterade tid för dem och beskrev känslor som att vara 

åsidosatt och osynlig. Anledningar till att äldre upplever sig åsidosatta och osynliga kan 

besvaras i tillbakadragningsteorin som inte enbart belyser hur äldre drar sig undan, utan 

även att samhället och anhöriga drar sig undan den äldre generationen (Jönsson & Harnett, 

2015). Den yngre generationen kan enligt Chrisler et al. (2016) vara avståndstagande 

gentemot den äldre generationen. Enligt Jönsson och Harnett (2015) minskar beroendet av 

äldre personer som en förberedelse att de snart ska komma att dö vilket bland annat visar sig 

i försvagning av de sociala banden mellan yngre och äldre. Ensamma äldre bör ses som en 

sårbar befolkningsgrupp, enligt Svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2014) vilar ansvaret på 

sjuksköterskan tillsammans med samhället att tillgodose dess sociala behov för att främja 

hälsa. 

  

Resultatet visade att äldre relaterade erfarenheter av ensamhet till att inte känna sig behövd 

av varken samhället eller anhöriga. De upplevde sig ofta bortprioriterade och mindre viktiga 

när anhöriga inte tog sig tiden för dem. De upplevde även att de kroppsliga förändringarna 

som tillkom med åldern gjorde att de blev mer beroende av hjälp från andra människor. 

Detta kan appliceras på Erikssons (2014) teori om hur människan är en helhet av kropp, själ 

och ande. Eriksson menar att kroppen, själen och anden samspelar och påverkar varandra 

och på liknande sätt visar forskning hur ensamhet kan ge effekt på både den fysiska och 

psykiska hälsan. Eriksson (2014) menar även att sjukdomslidandet inte nödvändigtvis 

behöver innebära kroppsligt lidande utan kan även vara själsligt eller andligt lidande som 

kan uppkomma beroende på hur människan känner inför sin sjukdom eller behandling. 
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Eriksson (1994) beskriver hur ensamheten blir ett lidande då människan lämnas ensam i den 

och när människan inte blir sedd kan det innebära ett stort lidande. Chen et al. (2013) 

bekräftar att ensamhet och att bli försummad av sina barn är förekommande anledningar till 

suicidförsök hos äldre. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) ska hälso- och 

sjukvården arbeta för att förebygga ohälsa. Eftersom att avsiktligt vilja ta sitt liv betraktas 

som ett globalt hälsoproblem (Mann et al., 2005) och påverkas av erfaren ensamhet (Chen et 

al., 2013; Kleiman et al., 2017) behöver ensamhet uppmärksammas och förebyggas. 

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) fastslår att patientsäkerhet innebär att vårdgivaren 

har skyldighet att vidta de åtgärder som krävs för att förebygga eventuella vårdskador i 

samråd med patienten. Vårdskador innebär de skador och dödsfall som hade kunnat 

undvikas om det vidtagits adekvata åtgärder vid mötet med hälso- och sjukvården. 

Vårdskada inkluderar både fysiskt och psykiskt lidande. Trots lagar som styrker att åtgärder 

behöver genomföras för att förhindra vårdskada styrker tidigare forskning att det är svårt att 

finna tid till att hantera ensamhet på grund av tidsbrist och personalbrist (Chana et al., 2016; 

Ebersole, 2002; Gjerberg et al., 2010; Kotzabasski et al., 2002). 

 

Resultatet visade att en anledning till att ensamhet var svårt att prata om var för att det 

medförde känslor av skam och misslyckande. Äldre ägnade sig åt olika aktiviteter för att 

hantera ensamheten. Eriksson (1994) beskriver hur lidandet saknar ett tydligt språk men att 

lidandet kan uppfattas i tystnaden genom att möta människan med medmänsklighet och 

medlidande. Leah (2017) påpekar att sjuksköterskor spelar en viktig roll i att nå äldre som 

befinner sig i riskzonen för att erfara ensamhet. Resultatet visade att äldre ofta kunde känna 

sig missförstådda i möten med den yngre generationen och att de upplevde sig utanför och 

inte delaktiga i samhället. Sjuksköterskestudenter uttrycker ångestkänslor och en 

otillräcklighet när de äldre är ensamma så ofta (Kotzabasski et al., 2002). Även om tidigare 

forskning påvisar hur sjuksköterskestudenter hellre prioriterar annat för sin yrkeskarriär än 

att arbeta med äldre (Chrisler et al., 2016; Dobrowolska et al., 2017; Rathnayake et al., 2016) 

så visar forskning även att just äldres ensamhet och att få ta del av deras erfarenheter är en 

anledning till att arbetet med äldre lockar sjuksköterskestudenter (Dobrowolska et al., 2017). 

Trots att resultatet visade att många äldre erfor ensamhet som skapade lidande, så anses 

framtiden ljus. Det finns intresse från sjuksköterskestudenter att vårda och möta äldre som 

erfar ensamhet. Sjuksköterskor som inte förbiser äldres ensamhet har möjlighet att inkludera 

dem i samhället igen och förebygga livslidande, vårdlidande och sjukdomslidande. 

7.3 Etikdiskussion 

Detta examensarbete har utgått från Codex (2017a) riktlinjer om oredlighet i forskning. 

Alla de tio artiklarna som användes till analysen hade genomgått peer review, i och med detta 

höjdes kvaliteten för resultatet. Ensamhet hos äldre var ett utforskat område där det 

genomförts flertal studier, vilket gjorde att vi kunde välja ut artiklar som ansågs vara av en 

högre kvalitet. Artiklarna som valdes till resultatet genomgick en kvalitetsgranskning som 

utgick från Fribergs (2017) förslag på frågor som kan användas vid en sådan granskning. 

Samtliga tio artiklar uppskattades till hög kvalitet. Nio av de tio analyserade artiklarna har 

blivit godkända av en etisk kommittee, vilket höjer den etiska kvaliteten på studierna. Minsta 

möjliga tolkning har eftersträvats i examensarbetet. Artiklarna har varit skrivna på engelska 

vilket kan innebära att det förekommer egen tolkning av enstaka ord. Lexikon och engelsk-



22 

svensk ordlista har använts för att underlätta översättning av ord och diskussioner har förts 

när det uppkommit frågeställningar om artiklarnas innehåll. 

8 SLUTSATSER 

Examensarbetets syfte var att beskriva äldres erfarenheter av ensamhet vilket har besvarats. 

Under analysen av artiklarna uppmärksammades faktorer för erfarenhet av ensamhet. Dessa 

sammanställdes och presenteras i denna litteraturöversikt som relationers betydelse samt 

fysiska och psykiska förändringar. Det framkom att de äldre hade både positiv och negativ 

erfarenhet av ensamhet. Den negativa erfarenheten var övervägande i resultatet, även om 

positiva erfarenheter av ensamhet också dokumenterades. Relationers betydelse för äldres 

erfarenhet av ensamhet visade sig bland annat genom att de äldre upplevde att ensamheten 

var som mest påtaglig då de var fysiskt ensamma. Kvaliteten på relationerna hade även 

betydelse när det gällde erfarenhet av ensamhet och det visade sig även vara positivt att med 

åldern kunna välja själv när och om de ville umgås eller välja att vara ensamma. Ensamheten 

kunde upplevas som en frihet där de äldre fick se till sina egna intressen och prioritera sig 

själva. De fysiska och psykiska förändringarna som den åldrande kroppen innebär bidrog till 

att de äldre kände sig ännu mer avskärmade och ensamma, de hade inte energi och ork att 

hänga med i det ständigt förändrade samhället. Ensamhet beskrivs även som något 

tillfredsställande i och med att de äldre behövde få tid till vila, både mentalt och fysiskt. 

Resultatet i denna allmänna litteraturöversikt lyfter bland annat hur ensamhet är något 

skamfyllt och något som är svårt att prata om. Det visar även hur ensamhet påverkar det 

dagliga välmåendet. Det ligger en utmaning i att både uppmärksamma och hantera äldres 

ensamhet för sjukvården för att förhindra de risker som ensamhet kan leda till. 

8.1 Förslag på vidare forskning 

Författarna till detta examensarbete föreslår vidare forskning inom detta område för att 

bidra till förändring och förbättring av sjukvårdens bemötande av äldres ensamhet. Det vore 

av intresse att göra kvalitativa studier på hur vårdpersonalen 

uppmärksammar/bemöter/vårdar ensamma äldre, genom att antingen göra intervjuer eller 

observationer. Ett intresse väcktes även utifrån tidigare forskning och resultat för anhörigas 

perspektiv på ensamma äldre och hur samhället enligt teorier tar avstånd från den äldre 

populationen samt hur äldre upplever hur relationer försvagas. Vidare forskning kring 

vårdpersonal och anhöriga skulle kunna resultera i förslag på lösningar kring hur 

undervisning och samtal kring ensamma äldre bör hanteras för att minska erfaren ensamhet. 
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BILAGA A: SÖKMATRIS  

Databas Sökord Urval Antal träffar Antal valda 

CINAHL Plus Experience AND 
Loneliness AND 
Old age OR 
Elderly OR Aged 
people 

Peer reviewed, 
full text, 2008-
2017 

51 5 

CINAHL Plus  Loneliness in old 
age AND social 
behavior AND 
related factors 

Peer reviewed, 
full text, 2008-
2017 

9 1  

CINAHL Plus  Old people AND 
Lonely AND 
Experience AND 
Qualitative 

Peer reviewed, 
full text, 2008-
2017 

13 2 

PubMed Loneliness AND 
old age AND 
qualitative 

Full text, 2008-
2017 

21 1 

PubMed Understanding of 
loneliness AND 
aging AND 
attitudes AND 
older people  

Full text, 2008-
2017 

5 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

BILAGA B : KVALITETSGRANSKNINGSFRÅGOR 

Dessa frågor har utgått från Fribergs (2017, s. 187-188) förslag vid kvalitetsgranskning av 

artiklar.  

 

1. Finns det ett problemområde som är tydligt formulerat?  

2. Är syftet tydligt formulerat?  

3. Är metoden väl beskriven?  

4. Finns det ett beskrivet urval?  

5. Finns det en beskriven dataanalys?  

6. Svarar resultatet an på syftet?  

7. Har författarna själva tolkat studiens resultat?  

8. Argumenterar studiens författare för resultatet?  

9. Förs det några etiska resonemang?  

10. Finns det en metoddiskussion i studien?  

11. Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna?  

12. Finns det en återkoppling till teoretiska/vårdvetenskapliga antaganden?  

13. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter samman?  

14. Har data i studien analyserats väl?  

 
Ja = 1 poäng.  
Nej = 0 poäng.  
 
Kvalitet: Låg = 0 – 4 poäng. Medel = 5 – 9 poäng. Hög = 10 – 14 poäng. 
 
 
Titel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kvalitet 
Experiences of 
Older Men 
Living Alone: 
A Qualitative 
Study. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Hög 

Perception 
and negative 
effect of 
loneliness in a 
Chicago 
Chinese 
population of 
older adults. 

1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 Hög 

Experiences of 
loneliness 
among the 
very old: the 
Umeå 85+ 
project. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hög 

Older 
Norwegians' 
Understanding 
of loneliness. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 Hög 

Variations in 
older persons’ 
descriptions of 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hög 



 

 

the burden of 
loneliness. 
Addressing 
loneliness in 
later life. 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 Hög 

Nowadays you 
don’t even see 
you 
neighbours: 
Loneliness in 
the everyday 
lives of older 
Australians. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 Hög 

Being in a 
Bubble: the 
experience of 
loneliness 
among frail 
older people. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hög 

Lost and 
unfulfilled 
relationships 
behind 
emotional 
loneliness in 
old age. 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 Hög 

Who often 
feels lonely? A 
cross-sectional 
study about 
loneliness and 
its related 
factors among 
older home-
dwelling 
people. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hög 
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BILAGA C : ARTIKELMATRIS 

Författare, 

titel, årtal, 

land, 

tidskrift 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Författare: 

Bergland, A, 

Tveit, B, & 

Gonzalez, M. 

Titel: 

Experiences of 

Older Men 

Living Alone: 

A Qualitative 

Study.  

Årtal: 2016 

Land: Norge 

Tidsskrift: 

Issues in 

Mental Health 

Nursing 

Att undersöka och 

beskriva äldre mäns 

erfarenheter av att bo 

ensamma.  

 

Kvalitativ ansats. 

Hermeneutisk design, 

intervju med 7 män i 

åldrarna 82-93 år. 

 

Fynden presenterades 

i fyra teman hos 

männen som levde 

ensamma: Ensam 

ibland, saknad och 

längtan efter ett delat 

liv, att hålla sig aktiv 

och någon typ av 

frihet. Samtliga under 

huvudtemat ‘Hantera 

ensamhet’. 

 

Hög 

Författare: 

Dong, X, 

Chang, E, 

Wong, E, & 

Simon, M. 

Titel: 

Perception 

and negative 

effect of 

loneliness in a 

Chicago 

Chinese 

population of 

older adults. 

Årtal: 

Att  

1) undersöka 

ensamhetens 

kulturella förståelse  

2) identifiera 

sammanhang då 

äldre vuxna erfar 

känslor av ensamhet 

 

3)Undersöka 

effekterna av 

ensamhet på hälsan 

och välbefinnandet. 

Kvalitativ ansats. 

Mixad metod-studie.  

Både 

enkätundersökningar och 

semi-strukturerade 

fokusgrupp-diskussioner 

användes för att 

undersöka ensamhetens 

känslor bland 

amerikanska kinesiska 

äldre vuxna 60+ år.  

Ensamhet bedömdes 

utifrån Los Angeles 

Loneliness Scale 

50% av deltagarna 

uttryckte ensamhet, 

det var även de som 

var äldre.  

Deltagarna beskrev 

känslomässig 

ensamhet när det 

gällde frånvaron av 

intimt partnerskap, 

brist på 

tillfredsställande 

föräldraförhållande 

och frånvaro av nära 

vänskap.  

Ensamhet betraktades 

Hög 
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2012 

Land: 

USA 

Tidskrift: 

Archives Of 

Gerontology & 

Geriatrics 

som en negativ 

erfarenhet  

Begränsad eller brist 

på sociala kontakter 

samt bristen på 

deltagande i sociala 

aktiviteter var två 

huvudteman som 

framkom av 

diskussionerna. 

Vissa deltagare talade 

om ensamhet i 

förhållande till 

gemenskapens roll 

Författare:  

Graneheim, U, 

& Lundman, 

B. 

Titel: 

Experiences of 

loneliness 

among the 

very old: the 

Umeå 85+ 

project.  

Årtal: 

2010 

Land: 

Sverige 

Tidskrift:  

Aging & 

Mental health 

Att förklara 

erfarenheter av 

ensamhet hos äldre 

äldre som bor 

ensamma. 

Kvalitativ ansats. 

Intervjustudie där 23 

kvinnor och 7 män 

beskrev sina erfarenheter 

av ensamhet. 

 

Deltagarna var 85-103 år 

gamla.  

Erfarenheter av 

ensamhet komplexa 

och berör deras 

relationer både från 

det förflutna, nutiden 

och framtiden.  

Erfarenheterna av 

ensamhet var dubbla: 

erfarenhet av 

ensamheten såsom 

förluster och känslor 

av övergivenhet men 

även att ensamhet kan 

vara befriande och 

kravlöst. 

Hög 

Författare: 

Hauge, S, & 

Kirkevold, M. 

Titel: 

Older 

Norwegians' 

Att beskriva äldres 

förståelse för 

ensamhet 

Kvalitativ ansats. 

Djupintervjuer gjordes 

med varje deltagare och 

transkriberades, 

analyserades enligt 

12 av deltagarna 

uppgav att de var 

ensamma och 18 som 

icke ensamma. De 

ensamma och icke 

Hög 
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Understanding 

of loneliness 

Årtal: 

2010 

Land: 

Norge 

Tidskrift: 

International 

Journal of 

Qualitative 

Studies on 

Health and 

Well-being 

kvalitativ ansats. 

Deltagare: 30 personer i 

åldern 70-97. 21 kvinnor 

och 9 män. 

Inklusionskriterierna var: 

65 år eller äldre. Inga 

svåra hörsel eller tal 

problem, villiga att tala 

om ensamhet. De 

behövde inte själva 

definiera sig som 

ensamma men skulle vilja 

dela med sig av sin 

förståelse av ensamhet. 

ensamma personerna 

hade olika syn på 

varför man blev ensam 

och vems fel det var. 

Ensamhet beskrevs 

som något negativt och 

som en inre känsla 

som är gnagande och 

något smärtsamt. 

Författare: 

Hauge, S, & 

Kirkevold, M. 

Titel: 

Variations in 

older persons’ 

descriptions of 

the burden of 

loneliness. 

Årtal:  

2012 

Land: 

Norge 

Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal Of 

Caring 

Sciences 

 

Att undersöka hur 

äldre erfar och 

hanterar ensamhet  

Kvalitativ ansats. 

intervjustudie med 

hermeneutisk 

tolkningstradition/design.  

Fördjupade intervjuer 

med 12 äldre personer 

som bor i Norge (70-97 

år) som kom från olika 

bakgrunder med 

varierande hälsotillstånd 

och social status. 

 

För vissa äldre är 

erfarenheten av 

ensamhet så svår att 

de behöver akut hjälp 

att hantera sin 

situation medan andra 

uttryckte ensamhet 

som någonting som 

gav värde och kraft. 

 

Hög 

Författare: 

Pettigrew, S, & 

Roberts, M. 

Titel: 

Att undersöka 

fritidssysselsättningar 

som har potential att 

förbättra 

Kvalitativ ansats.  

19 individuella semi-

strukturerade intervjuer 

med personer som lever i 

De beteenden som 

upptäcktes för att 

förbättra ensamheten 

inkluderade att 

Hög 
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Addressing 

loneliness in 

later life.  

Årtal: 

2008 

Land: 

Australien  

Tidskrift:  

Aging & 

Mental health  

erfarenheten av 

ensamhet bland äldre 

individer 

 

Australien och är 65+. 

Intervjuerna genomfördes 

i deras hem. 

använda vänner och 

familj som en resurs, 

matsituationer och 

ritualer var ett sätt att 

upprätthålla sociala 

kontakter. Även att 

göra konstruktiva 

aktiviteter på egen 

hand som att läsa och 

trädgårdsarbete visade 

sig förebygga och 

lindra ensamhet hos 

äldre. 

 

Författare: 

Stanley, M, 

Moyle, W, 

Ballantyne, A, 

Jaworski, K, 

Corlis, M, 

Oxlade, D, 

Stoll, A, 

Young, B. 

Titel: 

Nowadays you 

don’t even see 

you 

neighbours: 

Loneliness in 

the everyday 

lives of older 

Australians. 

Årtal: 

2010 

Land: 

Australien 

Tidskrift: 

Att förstå 

uppfattningar av 

ensamhet, både från 

äldre och personal 

som tillhandahåller 

stöd och tjänster åt de 

äldre.  

Kvalitativ ansats. 

Djupgående, 

halvstrukturerade 

intervjuer med 60 

deltagare i åldern 67-92 

år.  

Samt åtta fokusgrupper 

med åtta deltagare i varje 

grupp som arbetar inom 

äldrevården. De beskrev 

sin erfarenhet av att 

arbeta med äldre samt 

deras egen / 

familjemedlemmars 

erfarenhet av ensamhet.  

 

Man fann 5 beskrivna 

dimensioner av 

ensamhet. 

Ensamhet som privat 

– svårt att prata om, 

skamfyllt, subjektivt, 

personligt. 

Ensamhet som 

samhörighet – 

handlade om vikten för 

äldre att känna 

delaktighet.  

Relationell ensamhet- 

relationernas kvalitet 

var betydande.  

Tidsmässig ensamhet 

–den är olika beroende 

på tidpunkt.  

Ensamhet som 

omställning - t.ex. hur 

en förlust hanteras 

Hög 
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Health and 

social care in 

the 

community 

Författare: 

Taube, E, 

Jakobsson, U, 

Midlöv, P, 

Kristensson, J. 

Titel:  

Being in a 

Bubble: the 

experience of 

loneliness 

among frail 

older people. 

Årtal: 2016 

Land: Sverige 

Tidsskrift: 

Journal of 

advances 

Nursing 

Att utforska 

erfarenheter av 

ensamhet bland sköra 

äldre som bor 

hemma.  

Kvalitativ ansats.  

Semi-strukturerade 

intervjuer, som spelades 

in och sedan 

transkriberades.  

12 deltagare som var 65+ 

och som behövde hjälp 

med dagliga aktiviteter.  

 

 

Ensamhet beskrevs 

som att vara i en 

bubbla. 

Detta beskrivs utifrån 

tre punkter: 

Barriärer 

Hopplöshet 

Frihet  

Hög 

Författare: 

Tiilikainen, E, 

Seppänen, M. 

Titel: Lost 

and unfulfilled 

relationships 

behind 

emotional 

loneliness in 

old age. 

Årtal: 2017 

Land: 

Finland 

Tidsskrift: 

Ageing and 

Att undersöka hur 

erfarenheter av 

emotionell ensamhet 

är en del av äldres 

vardag och relationer.  

Kvalitativ ansats. 

Intervjustudie på 10 äldre 

personer (70-84 år) som 

bor ensamma i södra 

Finland. 

 

Ensamhetens natur är 

mångfasetterad, likaså 

orsakerna bakom. 

Emotionell ensamhet 

identifieras som 

förlorade och 

otillfredsställande 

relationer, inklusive 

förlust el saknad av 

partner, frånvaro av 

vänskap, komplext 

föräldraskap och 

traumatiska 

barndomserfarenheter. 

Vissa upplever att 

Hög 
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Society 

 

ensamheten upplevs 

först nu när de är 

äldre, medan andra 

har haft erfarenheten 

av ensamhet 

närvarande under en 

livstid. 

 

Författare: 

Tomstad, S, 

Dale, B, 

Sundsli, K, 

Saevareid, H-

I, Söderhamn, 

U. 

Titel:  

Who often 

feels lonely? A 

cross-sectional 

study about 

loneliness and 

its related 

factors among 

older home-

dwelling 

people.  

Årtal: 2017 

Land: Norge 

Tidsskrift: 

International 

Journal of 

Older People 

Nursing 

Att undersöka 

förekomsten av 

ensamhet hos äldre 

som bor hemma 

(ålder 65+) samt att 

identifiera eventuella 

faktorer som 

förklarar 

ensamheten. 

 

Kvantitativ ansats. 

Enkätundersökning (N = 

2052). Frågorna handlade 

om deltagarna kände sig 

ensamma eller inte, 

hälsobakgrund, 

instrument för att mäta 

deltagarnas erfarenhet av 

sammanhang, mental 

hälsa, näringsintag och 

egenvårdande kapacitet. 

 

Det fanns 6 faktorer 

som associerades till 

att uppleva ensamhet: 

Leva ensam, inte vara 

tillfreds med livet, 

mentala problem, svag 

känsla av 

sammanhang, att inte 

ha kontakt med 

grannar samt 

malnutrition. 

 

Hög 
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