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Sammanfattning    

Åldrandet leder till förluster av olika slag. Roller förändras och sammanhang försvinner. 

Nedsatt rörelseförmåga, syn och hörsel kan innebära en begränsning i möjligheten att 

delta i olika sociala sammanhang. Begränsningar och förlorade sammanhang kan 

utmynna i en brist på meningsfullhet och till ensamhet. Ensamhet är en risk för förtidig 

död, hjärt- och kärlsjukdomar, demens och depression. Inte minst är det ett lidande för 

personen i fråga. Trots vetskapen om hälsoriskerna är gruppen äldre som upplever 

ensamhet enligt statistiken hög. Äldre är en grupp som tros öka kraftigt i framtiden och 

som hälso- och sjukvårdspersonal möter inom sjukvårdens alla olika instanser. Syftet är 

att beskriva äldres upplevelse av ensamhet för att sjuksköterskan genom ökad kunskap 

bättre kan identifiera, bekräfta och ge stöd till de äldre som lider av ensamhet. Genom 

en litteraturöversikt sammanställs tio kvalitativa studier inom ämnet. Huvudteman som 

identifieras är: relationer, hållning till livet samt handlingskraft och hanterbarhet. 

Under de tre huvudteman följer åtta subteman: goda relationer, sammanhang, bristande 

relationer, brist på sammanhang, meningsfullhet, brist på meningsfullhet, 

självständighet och egna strategier samt rädsla och beroende. I diskussionen relateras 

upplevelserna av ensamhet till graden av KASAM liksom till  tecken på depression. 

Tidigare interventioner, vårdvetenskap och sjuksköterskans ansvar och roll diskuteras 

och tydliggörs. Sjuksköterskan behöver ha en helhetssyn och möta den äldres livsvärld 

för att kunna identifiera, bekräfta och ge stöd till den som upplever ensamhet.  

 

 

 

 

 

Nyckelord:  Ensamhet, äldre,  förluster, relationer, upplevelse, social isolering,  

lidande, hälsa. 
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INLEDNING 

Andelen äldre är en grupp som stadigt ökar i vårt samhälle. Hälsosammare 

levnadsvanor, medicinsk utveckling och förebyggande hälsoinsatser är faktorer som 

medför att människor lever längre (Statistiska centralbyrån 2018). I Socialstyrelsens 

senaste rapport anger hela 55 % av de äldre som är i kontakt med den kommunala 

omsorgen att de upplever en ensamhet. Enligt forskning kan ensamhet jämställas som 

lika skadligt för hälsan som att röka 15 cigaretter om dagen, vara alkoholist och dubbelt 

så riskfyllt som att ha fetma (Sullivan, Victor & Thomas 2016). En artikel från 

Karolinska institutet framhåller ensamhet som en enskild riskfaktor till att dö i förtid 

samt att social exkludering och ren fysisk smärta aktiverar samma delar av hjärnan. En 

ihållande ofrivillig ensamhet kan ge upphov till ett förhöjt blodtryck och en ökad risk 

för både hjärtinfarkt, stroke och demens på grund av bland annat en förhöjd nivå av 

stresshormoner (Sjöblom 2016). Det starkaste sambandet mellan ensamhet och ohälsa är 

effekter på den mentala hälsan såsom depression, ångest och oro (Crewdson 2016). 

 

Sjuksköterskan leder och ansvarar för omvårdnadsarbetet som syftar till att främja hälsa 

och välbefinnande, förebygga ohälsa och lindra lidande hos individen. Upplevelsen av 

god hälsa är dock inte så enkel att den går att beskriva endast utifrån ett 

sjukdomsperspektiv. Upplevelsen av hälsa är subjektiv och speglar människan som en 

helhet bestående av kropp, själ och ande. Att känna mening och sammanhang i tillvaron 

är viktigt för att uppnå hälsa. Åldrandet innebär förluster av olika slag såsom roller, 

kroppslig funktion och förlust av nära och kära. Förluster kan innebära att meningsfulla 

sammanhang förändras eller försvinner. Vid avsaknad av meningsfulla sammanhang 

kan ensamhet uppstå med ett lidande som följd. När anhöriga inte längre ber den äldre 

om hjälp, kanske av ren omtanke för att inte vilja belasta den äldre, kan det istället leda 

till känslor av att inte längre vara behövd. Under pågående sjuksköterskeutbildning och 

vid tidigare anställning som undersköterskor har vi mött många äldre som uttryckt en 

ensamhet och ett stort lidande som följd. Vi har fått uppfattningen om att ensamhet 

nonchaleras och inte prioriteras lika högt som andra riskfaktorer. Med denna 

litteraturöversikt vill vi därför belysa ensamhet för att ge kunskap om hur den upplevs 

av den äldre, för att bättre kunna möta de hälsohinder som långvarig ihållande ensamhet 

kan medföra. 

BAKGRUND 

Äldre 

Att definiera begreppet äldre är inte helt enkelt och kan ses på flera olika sätt; 

kronologiskt, biologiskt, psykologiskt och socialt. Vid 65 års ålder infaller den allmänna 

pensionsåldern i Sverige, vilket kan ses som en kronologisk gräns när personen anses 

som äldre. I takt med att människor lever allt längre förskjuts även definitionen av äldre. 

(Ernsth Bravell 2017, s. 108). Det biologiska åldrandet är en mer specifik beskrivning 

av åldrande än det kronologiska. Åldern är alltid relativ och det kan vara stor skillnad på 

kroppslig funktion hos individer i samma ålder. Det naturliga åldrandet innebär en 

process som påverkar de flesta av kroppens funktionella system. Individens gener, sätt 
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att leva och andra yttre omständigheter kan sedan påskynda denna process (Ernsth 

Bravell 2017, s. 110). Det psykologiska åldrandet medför en förändring av kognitiva 

funktioner som beskrivs enligt Svensk meSH (u.å.) innefatta en försämring av inlärning- 

och minnesförmåga relaterat till det naturliga åldrandet. Enligt gerontologin definieras 

kognitiva funktioner till ”personens förmåga att anpassa sig till sin miljö och 

förändringar i denna” (Ernsth Bravell 2017, s. 114.  

 

Den sociala åldern speglar samtliga ovan nämnda definitioner av åldrande. Den 

kronologiska åldern spelar till viss del in, i synnerhet när personen pensioneras. Att gå i 

pension innebär förlust eller byte av roll i familjen och i samhället samt påverkar även 

individen ekonomiskt (Ernsth Bravell 2017, ss. 121-122; Larsson & Rundgren 2003, ss. 

51-52). Det sociala kontaktnätet kan minska vid pensionering vilket kan leda till en stor 

påverkan på livssituation och välbefinnande. Den biologiska och psykologiska åldern 

kan vid olika nedsättningar medföra begränsningar som påverkar personens sociala 

tillvaro och möjlighet att delta i aktiviteter. (Ernsth Bravell 2017, ss. 121-122). Nedsatt 

syn, hörsel och fysiskt handikapp kan försvåra deltagandet i olika sociala sammanhang 

utanför det egna hemmet. Det kan vara på grund av rädsla att ta sig ut men också på 

grund av känslan att inte kunna vara aktiv i samtal på samma sätt som tidigare i livet 

(Larsson & Rundgren 2003, s. 50).  

 

Omfattning 

Andelen äldre ökar i vårt samhälle och enligt Folkhälsomyndighetens senaste rapport 

(2018) är äldres hälsa överlag sämre i jämförelse med yngre. Under en tioårsperiod från 

2006 ses dock äldres hälsa utvecklas i en positiv riktning. I en rapport av Nationella 

institutet för forskning om äldre och åldrande (Cedersund & Ågren, 2017, s. 75) belyses 

att omfattningen av ensamhet hos äldre varierar stort i olika studier. De redovisade 

variationerna mellan 7 – 50 % i olika studier tros bero på hur och var den genomförts. 

Somliga forskare anser att det finns ett mörkertal och därmed en underrapportering av 

ensamhet hos äldre, då det kan vara ett känsligt ämne att prata om. Samtidigt har andra 

forskare uppfattningen att äldre inte besväras av ensamhet i större utsträckning än andra 

grupper, men att det finns en allmän tro att äldre skulle känna mer ensamhet än yngre. 

 

I Socialstyrelsens senaste rapport angående äldres upplevelse av äldreomsorgen uppger 

drygt 55 % att de besväras av ensamhet (2018, s. 46). Rapporten bygger på en 

rikstäckande enkätundersökning riktad till personer i åldrarna 65 år eller äldre, boende 

på särskilt boende eller i ordinärt boende med insatser från hemtjänst. Enligt nationella 

patient- och brukarundersökningen uppger två tredjedelar att de besväras av ensamhet 

och siffran är som högst på särskilda boenden (Svensk sjuksköterskeförening 2015). 

 

I en jämförelse av patienter med olika kroniska sjukdomar påvisades att de patienter 

som uppgav sig känna ensamhet var mer benägna att söka vård (Taube, Kristensson,  

Sandberg, Midlöv & Jakobsson 2015a). I förhållande till hållbar utveckling ger 

ensamheten konsekvenser för individen, samhället i stort och för den redan höga  

belastningen på hälso- och sjukvården. De globala målen enligt FN:s 

utvecklingsprogram beskriver hållbar utveckling utifrån tre dimensioner; socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt (United Nations Development Programme u.å). En ensamhet 
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som är ofrivillig skapar ett lidande, och om ensamhet dessutom ökar risken för en 

framtida depression, hjärt- och kärlsjukdomar och demens påverkas individen inom den 

sociala dimensionen med ett ytterligare ökat lidande. Det påverkar också samhället och 

sjukvården ekonomiskt med ett ökat vårdbehov och förhöjda kostnader.  

 

Ensamhet 

Att vara ensam och känna ensamhet är inte detsamma då ensamhet är en  komplex och 

subjektiv upplevelse (Dahlberg 2007; Dahlberg & Segesten 2010, ss. 90-93). Känslan 

av sammanhang och gemenskap är avgörande, och det kan sammankopplas till både 

personer och platser. Ensamhet kan vara frivillig och då stärka personens välbefinnande, 

men den kan också vara ofrivillig och påtvingad vilket då skapar ett stort lidande för 

personen som kan känna sig bortglömd, osedd och inte behövd (Dahlberg & Segesten 

2010, ss. 90-93). En definition av ensamhet är ”en allmän upplevelse av brist på 

tillfredsställande personliga och samhälleliga relationer” (Samuelsson 2000, s. 280). 

 

De flesta människor har någon gång i livet upplevt ensamhet. Känslan av ensamhet kan 

erfaras olika beroende på i vilken ålder, situation och andra omständigheter personen 

befinner sig i (Dahlberg 2007). Enligt Taube (2015, s. 97) finns det ingen vedertagen 

definition av begreppet ensamhet men det beskrivs som en oönskad subjektiv 

upplevelse. Det likställs inte med att vara objektivt ensam, vilket istället kan ses som 

självvalt. Det finns ett starkt samband mellan ensamhet och social isolering men trots 

detta kan en person som har ett rikt socialt liv ändå uppleva ensamhet. En person som 

upplever ensamhet trots sällskap av andra kan beskriva en subjektiv ensamhet, som 

innebär en känsla snarare än en objektiv beskrivning av hur många människor som finns 

runt omkring personen (Larsson & Rundgren 2003, s. 49: Samuelsson 2000, s. 280).  

 

Existentiell ensamhet beskrivs som en djupare typ av ensamhet, ett existentiellt lidande. 

När de sociala sammanhangen blir allt färre, relationer förändras eller försvinner 

uppfylls inte de existentiella behoven. Det väcker tankar om döden, meningen med livet 

och att stå helt ensam (Sjöberg, Beck, Rasmussen & Edberg 2017). I en total brist på 

gemenskap och sammanhang tar känslan av existentiell ensamhet över alla andra 

känslor och perspektiv i tillvaron. En känsla av att befinna sig i tomma intet, i en 

tidlöshet (Ettema, Derksen & Van Leeuwen 2010). Denna typ av ensamhet beskrivs 

främst i sammanhang där människor är döende (Sjöberg et al., 2017) men kan också 

uppträda i samband med andra större livsomställningar som exempelvis vid 

pensionering, förluster av förmågor och om en nära anhörig dör, som rör om i personens 

tillvaro och existens (Ettema, Derksen & Van Leeuwen 2010). 

 

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning och ansvar  

Omvårdnadens mål är att främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa och lindra 

lidande hos individen. Upplevelsen av god hälsa är subjektiv och speglar människan 

som en helhet bestående av en kropp, själ och ande med individuella upplevelser och 

värderingar (Svensk sjuksköterskeförening 2016). Grunden för god omvårdnad börjar i 

patientens egen berättelse, vilket utgör möjligheten för en personcentrerad vård. I mötet 

med patient och närstående är målet att skapa en vårdrelation som innefattar tillit, 
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delaktighet och respekt för den unika individens önskningar, värderingar och behov. 

Förhållningssätt och handlingar i mötet med patienter och dess närstående ska beakta 

den enskildes integritet, värdighet, sårbarhet och självbestämmande. Sjuksköterskan 

behöver vara öppen och lyhörd för patientens upplevelse för att en god vård ska vara 

möjlig (Svensk sjuksköterskeförening 2016). Upplevelsen av ensamhet kan leda till ett 

lidande som påverkar hälsa och välbefinnande negativt. Det kan dessutom leda till 

ytterligare ohälsa och sjukdom. Då ensamhet är en upplevelse som är subjektiv och 

dessutom komplex ställer det krav på sjuksköterskans öppenhet, lyhördhet och 

engagemang.  

 

Professionen ansvarar och leder omvårdnadsarbetet. Omvårdnadsprocessen används 

som struktur för att identifiera hälsoproblem och behov hos individen. Hälsoproblem 

och behov kan vara fysiska, psykiska, andliga och kulturella. Sjuksköterskans 

kompetens erbjuder människor möjligheter att förbättra, bibehålla eller återfå hälsa och 

välbefinnande, trots funktionsnedsättning, hälsoproblem eller sjukdom (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017a). Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska ett aktivt 

arbete med insatser som främjar hälsa finnas och med särskild uppmärksamhet till 

sårbara individer i samhället. Ett etiskt förhållningssätt ska spegla vården och 

sjuksköterskan ska ta ställning mot oetiska metoder och förhållanden. En hållbar miljö 

och utveckling ska främjas. Det är av vikt att reflektera kring sina svagheter och styrkor 

i den egna professionen och fördjupa kunskaperna fortlöpande. Sjuksköterskan ska vara 

medveten och ha kunskap om ålder, kön, socioekonomi, kulturtillhörighet och miljöns 

betydelse för patienten (Svensk sjuksköterskeförening 2017b). Genom ett aktivt 

hälsofrämjande arbete, kan sjuksköterskan i god tid identifiera hälsorisker och därmed 

bidra till en hållbar utveckling. Då hälsoproblem och behov kan vara såväl fysiska, 

psykiska, andliga som kulturella, är det av vikt att sjuksköterskan i mötet med den äldre 

som upplever ensamhet ser till helheten. För att främja hälsa och lindra lidande kan flera 

olika insatser behövas för att möta behovet.  

 

Hälsa ur ett livsvärldsperspektiv 

Livsvärlden är en värld som är unik för varje individ. Den innefattar upplevelser och 

erfarenheter som människan bär med sig under livet. Människor delar samma värld men 

upplever den på olika sätt. Att vårda med livsvärlden som grund innebär ett 

helhetsperspektiv där patienten står i centrum och är experten på sitt liv. Vårdaren tar 

del av patientens berättelse om dennes hälsa, lidande, sjukdom och livssituation 

(Ekebergh 2015, s. 19). Enligt Ekebergh (2015, ss. 28-29) innebär hälsa att vara i 

jämvikt och känna balans i livet, att känna att man mår bra och kan utföra de mål man 

har i livet. Hälsan inkluderar en existentiell och biologisk synvinkel.  Ekebergh 

beskriver att livskraft är den existentiella vitaliteten som innefattar livslust och livsmod. 

Detta betyder att människan som upplever en känsla av mening och har en strävan efter 

välbefinnande i livet får mod att möta svårigheter och motgångar (2015, s. 32). Att bli 

äldre kan innebära att sammanhang förändras eller försvinner. Vid pensionering frigörs 

tid i tillvaron som tidigare varit dedikerat till arbete. Ett nytt sammanhang skapas och 

det behöver kännas meningsfullt för att bibehålla hälsa. Att bli äldre kan innebära 

förändrade möjligheter att vara aktiv, det kan vara på grund av fysiska nedsättningar, 

nedsatt ork eller att en person på  exempelvis landsbygden inte längre har kvar sitt 
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körkort.  Enligt Ekebergh (2015, s. 33-34) innebär livsrytm en balans mellan rörelse och 

stillhet. Rörelsen är både biologisk, fysisk och existentiell. Det innebär också möten 

mellan människor och att bli berörd. Stillhet kan både betyda att vila och känna 

kravlöshet och ro. Samtidigt kan det betyda att vara öppen för lustfyllda utmaningar och 

stimulans. Gemensamt för de två är att det uppstår en känsla av harmoni. Alla 

människor vill vara en del av ett sammanhang. Om sammanhanget försvinner förloras 

också meningen och då kan känslan av ensamhet uppstå (Ekebergh 2015, s. 36).  

 

Lidande 

För att uppleva hälsa måste man också uppleva lidande. Ordet lida innebär att genomgå 

och utstå smärta och att vidkännas smärtsamma omständigheter. Lidandet kan ses 

nedbrytande men också som en prövning vilket leder till en personlig utveckling. Att bli 

äldre kan innebära att åldras med hälsa eller med ett stort lidande. Det finns möjlighet 

att acceptera lidandet och lära sig att leva med det genom stöd av andra människor 

(Arman 2015, ss. 38-39). Livslidande kan uppstå vid en förändring i livet såsom 

sjukdom, separationer, försämrad ekonomi och förändrade sociala sammanhang. 

Människans existens kommer upp på ytan med tankar kring självuppfattning och 

värdighet. Att känna mening i livet är viktigt för att må bra och avsaknad av mening 

skapar ett lidande (Arman 2015, ss. 42-43). 

 

Det salutogena perspektivet 

Det salutogena synsättet fokuserar på vad hälsa är för den enskilde. I omvårdnadsarbetet 

ligger fokus på friskfaktorer som kan öka känslan av hälsa och välbefinnande trots 

sjukdom (Langius-Eklöf & Sundberg 2014 s, 54-55). Antonovsky beskriver hälsa som 

en linje med två motpoler. Vid den ena polen upplevs hälsa och hög livskvalitet, vid den 

andra sjukdom och lidande. Det som är avgörande var personen befinner sig på linjen är 

om graden av känsla av sammanhang är hög eller låg. Känsla av sammanhang 

(KASAM) innefattar tre begrepp; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(Langius-Eklöf & Sundberg 2014 s, 56). 

PROBLEMFORMULERING 

Att uppleva ensamhet, i synnerhet under en längre tid, innebär ett lidande för den äldre. 

Ensamhet som en plågsam upplevelse likställs med flera andra hälsoproblem samt är en 

stark riskfaktor till att utveckla psykisk ohälsa och sjukdom. Studier visar att äldre som 

känner ensamhet är mer benägna att söka vård, vilket i perspektivet hållbar utveckling 

påverkar den redan höga belastningen på sjukvården. Dessutom förväntas antalet äldre 

öka drastiskt under de kommande åren och en stor andel av de äldre som är inskrivna 

och i kontakt med den kommunala omsorgen upplever ensamhet. Sjuksköterskans mål 

är att ge en god helhetsvård och bör därför ha kunskap om och vara uppmärksam på den 

äldre människan som riskerar ett lidande till följd av ensamhet.  
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SYFTE 

Studien syftar till att beskriva äldres upplevelse av ensamhet. 

METOD 

Metoden som valdes var en allmän litteraturöversikt med syfte att beskriva äldres 

upplevelse av ensamhet. Metoden valdes för att få en överblick över forskningsområdet 

samt att skapa en beskrivande sammanställning av tidigare forskning kring ämnet 

(Friberg 2017, s. 143-144).  

 

Data 

De data som insamlas härleds till tio kvalitativa studier med syfte att beskriva ensamhet 

hos äldre, se tabell 3. Genom enskilda djupintervjuer har deltagarna beskrivit ensamhet 

fritt alternativt semi strukturerat med vissa förbestämda frågor som utgångspunkt. 

 

Datainsamling 

I den inledande informationssökningen erhöll vi en överblick över omfattning och 

tidigare forskning kring ämnet äldre och ensamhet. Sökarbetet inkluderade flera 

informationskällor, så som litteratur inom ämnet vårdvetenskap och geriatrik samt 

internet för senast uppdaterad statistik och rapporter gällande äldres hälsa och ensamhet 

(Östlundh 2017, s. 61). Sökningar i webben om äldre och ensamhet gav många träffar  

där så väl myndigheter, forskningsinstitut och media påvisade omfattningen och 

lidandet hos den enskilde på grund av ensamhet som ett stort bekymmer i dagens 

samhälle.  Databasen Cinahl har används för insamling av data i den egentliga 

informationssökningen. Cinahl är en databas som innehåller information om 

omvårdnadsvetenskap (Östlundh 2017, s. 67), och ansågs därför högst relevant till 

författarnas utbildning och studiens ämne. Sökorden som användes var loneliness, 

social isolation, elderly, experience och qualitative med olika kombinationer och 

synonymer, se bilaga 1. Sökorden experience och qualitative var viktiga för att nå 

beskrivningen av ensamhet så som den erfars av den äldre, vilket var nödvändigt för att 

besvara studiens syfte (Östlundh 2017, s. 62). Avgränsningar som gjordes var val av 

endast artiklar skrivna på engelska för att få ett större urval (Östlundh 2017, s.77). För 

att erhålla aktuell forskning användes endast artiklar publicerade mellan årtalen 2008-

2018. Avgränsningen peer-reviewed användes för att exkludera artiklar som inte var 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Denna exkludering är en del i att säkra kvaliteten 

på artiklarna i träfflistan under första urvalsprocessen (Östlundh 2017, s. 79).   

  

Den egentliga informationssökningen innefattade två sökningar, se bilaga 1. Första 

sökningen gav 526 träffar, varav flertalet kunde exkluderas enbart på grund av dess titel. 

Av dessa ansågs 15 artiklar intressanta och slutligen valdes tre artiklar ut som svarade 

an mot syftet. I den andra sökningen användes enbart sökorden: experience och 

loneliness, och därefter en ytterligare avgränsning gällande åldern, 65+ years och 80+ 

years. Sökorden social isolation, qualitative  och elderly med synonymer togs bort då 
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författarna ansåg att sökorden experience och loneliness hade högst relevans till studies 

syfte. En avgränsning gällande studerad åldergrupp gjordes via Cinahls 

avgränsningsfunktion, detta för att sortera ut artiklar som inte överensstämde med 

studiens exklusionskriterium gällande ålder.  Sökningen gav 252 träffar, varav 5 artiklar 

kändes intressanta och lästes i sin helhet. Slutligen valdes fyra av dessa artiklar. Viktiga 

inklusionskriterier i urval var att följande valda artiklar skulle ha syftet att beskriva 

äldres egen erfarenhet av ensamhet. Därav inkluderades enbart kvalitativa empiriska 

studier med enskilda djupintervjuer som metod. Studiernas deltagare skulle vara 65 år 

eller äldre.  Artiklar som syftade till att beskriva exempelvis närstående eller 

vårdpersonals syn på äldres ensamhet exkluderades. Författarna valde även att 

exkludera artiklar där ensamhet hos äldre studerades i specifika kontexter som 

exempelvis vid olika sjukdomsdiagnoser, vilket gjorde att flera artiklar kunde 

exkluderas utefter enbart titel. 

 

En sekundärsökning gjordes genom granskning av referenslistor i funna artiklar med 

hög relevans till studiens syfte (Östlundh 2017, s. 78). Genom sekundärsökningen fann 

författarna en artikel vars titel, syfte, urval och metod var relevant till studien. Den 

artikeln lästes och granskades i sin helhet och inkluderas därefter till resultatet. 

Författarna fann även via sekundärsökningen i artiklarnas referenslistor att ett flertal av 

författarna återkom och refererades till i andra valda artiklar. En ytterligare 

kompletterande sökning gjordes då författarna i den inledande sökningen fann intresse 

för en beskrivning av existentiell ensamhet. Det beskrevs som en annan och djupare typ 

av ensamhet. Då det perspektivet saknades i valda resultatartiklar gjordes en 

kompletterande sökning för att inkludera ett ytterligare perspektiv på ensamhet i 

resultatet. Sökningen gjordes i Högskolans sökmotor Primo med sökorden Anna-Karin 

Edberg och existentiell ensamhet, se bilaga 1, och resulterade i två artiklar.  

 

Dataanalys 

Artiklarna lästes igenom i sin helhet för att se om de motsvarade studiens syfte att få de 

äldres beskrivning av sin ensamhet. (Friberg 2017, s. 135). Artiklarna lästes därefter 

flera gånger för att förstå innebörder av studiernas teman och subteman (Friberg 2017, 

ss. 135-136). Därefter gjordes en sammanfattning av varje artikel för att skapa en 

översikt för att lättare se vad som skulle analyseras (Friberg 2017, s. 136). 

Överstrykningsfärger användes och olika upplevelser fick olika färger för att lättare 

identifiera likheter. Författarna kunde snart se två tydliga perspektiv som användes för 

att strukturera innehållet. Grupp 1; Äldre som upplevde ensamheten som plågsam och 

ihållande. Grupp 2; Äldre som upplevde ensamheten som hanterbar och sporadiskt 

förekommande. Likheter och skillnader identifierades i grupperna och sammanfördes till 

nya teman (Friberg 2017, ss 136-137). De respektive gruppernas uttalanden sorterades 

och granskades ytterligare för att hitta skillnader inom grupperna. Detta resulterade i tre 

huvudteman och åtta subteman vilka speglar de olika perspektiven från de två grupperna 

som identifierats (Friberg 2017, s. 137). Sorterad data som identifierade grupp 1 

sammanfördes under fyra subteman; Bristande relationer, brist på sammanhang, brist 

på meningsfullhet och rädsla och beroende. Data som identifierade grupp 2 

sammanfördes under fyra andra subteman; Goda relationer, sammanhang, 

meningsfullhet samt självständighet och egna strategier, se tabell 1.  
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RESULTAT 

Tabell 1 

Huvudtema Subteman 

Relationer   Goda relationer 

 Bristande relationer 

 Sammanhang 

 Brist på sammanhang 

Hållning till livet  Meningsfullhet 

 Brist på meningsfullhet 

Handlingskraft och hanterbarhet  Självständighet och egna 

strategier 

 Rädsla och beroende 

Relationer 

Goda relationer 

I majoriteten av studierna framkom relationen med den närmsta familjen som den 

viktigaste delen i tillvaron och som en stark skyddande faktor mot ensamhet (Taube, 

Jakobsson, Midlöv & Kristensson 2015b; Stanley et al. 2010; Kirkevold, Moyle, 

Wilkinson, Meyer & Hauge 2012; Pettigrew & Roberts 2008; Hauge & Kirkevold 2012; 

Hauge & Kirkevold 2010; Ugochi Ojembe & Ebe Kalu 2018). Det fanns en insikt om 

att goda relationer bör upprätthållas på lika villkor och ansvar för att bibehållas (Taube 

et al. 2015b). Vid en nära relation till familjen kunde upplevelsen av ensamhet infalla i 

stunder av nedstämdhet men då var ensamheten av mer hanterbar art. Vid bristande 

närhet däremot framstod ensamheten som ihållande (Hauge & Kirkevold 2012). När 

vänner och familj visade ett genuint och aktivt intresse i deras dagliga liv motverkades 

känslan av ensamhet. Att bli inkluderad i olika sammanhang samt få stöd och visad 

omtanke var gester som värdesattes (Taube et al. 2015b). 

 

Bristande relationer 

Relationer som inte upplevdes tillfredsställande kunde resultera i en känsla av ensamhet 

(Stanley et al. 2010). De önskade mer kontakt och det fanns ingen förståelse för varför 

släkt och vänner inte kom och hälsade på (Kirkevold et al. 2012). Känslan av ensamhet 

förstärktes när den äldre inte hade någon att samspela med. Att samspela med någon 

kan innebära att samtala, äta måltider eller dricka en kopp kaffe tillsammans. Att leva 

tillsammans med någon betyder inte per definition att samspel finns, utan det handlar 

om kvaliteten i relationen (Ojembe & Ebe Kalu 2018). 

 

När nära anknytningar försvinner eller förändras skapas känslor som sorg, tomhet och 

att vara den enda kvar (Taube et al. 2015b). En brist på socialt och fysiskt samspel med 

familj, vänner och andra i omgivningen, i synnerhet sina egna barn, var en primär orsak 

till ensamhet. Barnens omtanke för sin förälder minskade när relationen upplevdes 
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otillfredsställande (Ojembe & Ebe Kalu 2018). I en av studierna var det flera äldre som 

inte hade några barn eller barnen bodde långt bort. Dessa personer kände sig mer 

ensamma och hade svårare att hitta glädje och meningsfullhet i livet. Hade man även 

förlorat en partner och samtidigt hade väldigt lite kontakt med familjen var ensamheten 

än mer påtaglig (Pettigrew & Roberts 2008). 

 

Sammanhang 

Bland de äldre som inte kände sig ensamma fanns en uppfattning och förståelse av 

kopplingen mellan ensamhet och brist på social kontakt och med den vetskapen kunde 

de tvinga sig själv göra en ansträngning för att ta sig ut och träffa andra människor 

(Hauge & Kirkevold 2010). Att vara uppdaterad om nyheter via radio, TV och tidningar 

gav en känsla av tillhörighet till samhället (Kirkevold et al. 2012). De dagliga rutinerna 

och kontakten med hemtjänstpersonal skapade innehåll i vardagen (Graneheim & 

Lundman 2010). Individens eget ansvar att påverka omfattningen av ensamhet 

betonades i två av studierna. Genom att vara aktiv, engagera sig kulturellt och interagera 

med andra kunde personen själv påverka sin livssituation och minska känslan av 

ensamhet (Pettigrew & Roberts 2008; Hauge & Kirkevold 2010). 

 

Att vara en del i närståendes liv och själv kunna erbjuda hjälp, som exempelvis 

barnpassning, gav en känsla av att vara behövd och en social tillhörighet. Betydelsefulla 

handlingar av vänner och familj beskrevs vara regelbundna telefonsamtal, bli erbjuden 

hjälp, erhålla inbjudningar till olika event och resor samt att närstående visade 

engagemang när den äldre ställdes inför större val och beslut. (Pettigrew & Roberts 

2008; Taube et al. 2015b). Relationen till familjen gav också trygghet och skapade en 

koppling till yngre generationer (Taube et al. 2015b). 

 

Brist på sammanhang 

Känslor av att vara frånkopplad från samhället  och inte längre vara behövd fick de 

äldre att känna sig isolerade från allt och alla. De upplevde sig vara en främling. Fanns 

det inte redan befintliga relationer upplevdes det svårt att ta kontakt med nya människor 

(Stanley et al. 2010). Det var en utmaning för de äldre att bibehålla kontakten med 

samhället, de väntade på att andra skulle ta kontakt (Kirkevold et al. 2012). Att inte ha 

någon att dela sina tankar med, att inte bli sedd eller förstådd, gör att de äldre känner sig 

osynliga och övergivna. Även när det fanns familj, vänner och en önskan att delta i 

olika sammanhang ville inte den äldre vara en belastning för sin omgivning (Taube et 

al. 2015b; Graneheim & Lundman 2010). I vissa sammanhang ökade känslan av 

ensamhet i samvaro med andra människor när den äldre upplevde brist på gemenskap 

(Sjöberg et al. 2017; Larsson, Edberg, Bolmsjö & Rämgård 2018). De upplevde en 

känsla av att inte hänga med i samtal, speciellt med barn och barnbarn. De förstod inte 

vad de yngre pratade om och tyckte inte att de hade något att tillföra till samtalet. En 

upplevelse av att samhället ständigt förändrades gav en känsla av att vara föråldrad 

(Hauge & Kirkevold 2012).  
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Hållning till livet 

Meningsfullhet 

Av de äldre som inte upplevde sin ensamhet som plågsam sågs förluster och 

förändringar som en naturlig del av åldrandet och i livet som helhet. Det fanns en 

lättsam attityd och en medvetenhet att själv hitta nya sätt att anpassa sig till en ny 

livssituation, gå vidare, acceptera och njuta av livet så som det var (Kirkevold 2012). De 

uppskattade valmöjligheten att vara ensamma eller umgås när de själva ville. De kände 

en belåtenhet i sig själva och var dag som passerade. Att leva i nuet var viktigt, istället 

för att sörja det som varit eller känna oro inför vad som komma ska. En tro på Gud var 

också en del i att ta livet med ro (Graneheim & Lundman 2010). 

 

Brist på meningsfullhet 

Upplevelsen av att ingen ringer, hälsar på eller bryr sig gav känslan att vara åsidosatt, 

samtidigt fanns en undran varför någon skulle bry sig (Graneheim & Lundman 2010). 

Ensamheten hade en negativ inverkan på välbefinnandet och kunde framkalla tankar på 

att inte vilja leva längre (Ojembe & Ebe Kalu 2018). Att leva ensam var krävande när 

man inte trivdes i sitt eget sällskap. Det var svårt att skapa mening i vardagen och allt 

kändes tråkigt och meningslöst (Kirkevold et al. 2012). När vardagen blev tung och 

hinder var allt för svåra att ta sig över kändes det som att gnistan försvann. Besvikelse 

över hur livet blivit gav en  känsla av meningslöshet som tog över tillvaron (Taube et al. 

2015b). Tankar kring oåterkalleliga och oreparerbara val i det förflutna skapade 

existentiell ensamhet (Sjöberg et al. 2017). 

Emellanåt kan fysiska nedsättningar leda till att hemsituationen blir ohållbar och den 

äldre upplever att valmöjligheten inte längre finns, utan måste flytta. I samband med en 

flytt från ordinärt boende kan personen bli tvungen att göra sig av med personliga 

tillhörigheter på grund av en nu begränsad yta. Den nya miljön kändes främmande  och 

föremål som förknippats med goda minnen och emotionellt värde fanns inte längre kvar 

(Larsson et al. 2018).  

En ny livssituation där man är beroende av andra medförde en väntan på personal, 

anhöriga och vänner. Väntandet fick de äldre att känna sig isolerade med känslor som 

tomhet och meningslöshet. De efterfrågade inte fler aktiviteter, istället fanns önskan att 

göra något tillsammans och känna sig betydelsefull för någon. Att ingen efterfrågade 

den äldres åsikt och upplevelsen av att inte längre betyda något för någon skapade en 

existentiell ensamhet. En man beskrev sitt hem som att förr kom han hem för att vila 

och återhämta sig efter arbetet, men nu gav hemmet en känsla av ett ständigt väntande 

(Larsson et al. 2018). 

Att bli bemött känslolöst, oseriöst eller opassande kunde ge känslor av att vara värdelös 

och övergiven. Bemötandet kunde vara exkluderande, vilket gav upplevelsen av att inte 

bli sedd eller lyssnad på (Sjöberg et al. 2017).  
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Handlingskraft och hanterbarhet 

Självständighet och egna strategier 

Hos de äldre som inte upplevde en plågsam ensamhet var relationen med familjen viktig 

men inte avgörande. Det fanns inte ett lika stort beroende av kontinuerlig kontakt. De 

engagerade sig i andra sociala aktiviteter och hade ett socialt kontaktnät utanför den 

närmaste familjen. Det framstod även en förståelse för att deras barn var upptagna med 

annat och en vilja att den yngre generationen skulle leva sitt egna liv (Kirkevold et al. 

2012; Taube et al. 2015b). Om närstående eller vänner inte hörde av sig relaterades det 

till att de hade mycket att göra, istället för att uppfattas personligt med en känsla av att 

vara mindre värdefull  (Hauge & Kirkevold 2012).  

 

Hos dessa fanns kraft och initiativförmåga att förändra sin situation när känslan av 

ensamhet uppstod. Vetskapen att själv kunna ta upp telefonen och ringa någon gav 

trygghet istället för att tycka synd om sig själv och passivt vänta på att andra ska ta 

initiativ (Hauge & Kirkevold 2012; Hauge & Kirkevold 2010). Det fanns ett genuint 

intresse av andra människor och att socialisera, inte bara för sin egen skull utan också 

för att finnas där för andra (Kirkevold et al. 2012). För att bibehålla kontakt med vänner 

och familj var måltider, kaffe och ibland även alkohol meningsfulla aktiviteter som 

skapade en naturlig anledning till att umgås. Genom måltider och allt det innefattar, 

såsom att planera, handla, tillaga och umgås, skapades en familjär känsla av livet som 

det var tidigare (Pettigrew & Roberts 2008). Att tala i telefon, titta på TV, lyssna på 

radio, läsa böcker och tidningar, ta promenader och besöka offentliga platser var 

strategier att hantera ensamheten när den uppkom (Hauge & Kirkevold 2012). 

 

Att vara ensam gav tid för vila och reflektion (Graneheim & Lundman 2010). Att slippa 

krav, själv kunna välja när hushållssysslor ska utföras och inte längre behöva ta råd från 

andra var befriande (Graneheim & Lundman 2010). Om det var ett eget val att vara 

ensam var det en tillfredsställande känsla (Taube et al. 2015b). En av de äldre upplevde 

särskild tillfredsställelse och känsla av frihet att vara ensam eftersom hennes äktenskap 

inte varit lyckligt (Graneheim & Lundman 2010). I en studie av Hauge & Kirkevold 

(2010) beskrivs attityden som en central orsak till varför somliga människor upplevde 

en mer plågsam ensamhet än andra. Attityder som framkom var passivitet, negativitet, 

bitterhet och att vara självcentrerad. Detta menade vissa deltagare i studien resulterar i  

ensamhet på grund av att ingen vill spendera tid med en sådan person.  

 

Rädsla och beroende 

Förlust av fysisk förmåga, mental styrka och bristande sociala relationer skapade en 

känsla av att vara förlamad. Somliga äldre kände otillräcklig förmåga att förändra sin 

situation och var därför fast. Viljan att delta i olika sammanhang fanns, men 

självförtroendet var borta (Kirkevold et al. 2012). De orkade inte utföra praktiska 

sysslor eller delta i sociala sammanhang i brist på kraft och initiativförmåga. Även de 

minsta sakerna blev besvärliga, som att tvätta ett par strumpor. Det var lätt att skjuta på 

saker och istället bli sittande i väntan på att andra skulle ta tag i situationen (Hauge & 

Kirkevold 2012). 
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Fysiska nedsättningar gör att självständigheten i vardagen minskar, bland annat av 

rädslan att ramla. De äldre blir beroende av att få hjälp med dagliga uppgifter och att ta 

sig ut på sociala sammanhang (Graneheim & Lundman 2010; Sjöberg et al. 2017; 

Taube et al. 2015b).  Detta resulterade i en begränsning av autonomin, minskad kontroll 

över den egna livssituationen och en känsla av att vara hjälplös. Förlust av förmågor 

skapade existentiell oro och tankar kring att sluta upp som ett objektivt ting, ”ett paket”, 

och att döden då skulle vara befriande (Sjöberg et al. 2017). En rädsla inför vad som 

väntar i framtiden, att livet börjar ta slut och oro kring att drabbas av sjukdom gör att 

känslor av osäkerhet och sårbarhet uppstår. (Taube et al. 2015b). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I inledningen till studien beskriver författarna att de mött flera äldre som upplever 

ensamhet och ett stort lidande som följd. Denna förförståelse antog att ensamhet var 

vanligt förekommande i samband med åldrandet och dessutom bidrog till ett lidande. 

Analysprocessen enligt Friberg (2017, ss. 135-137) var till hjälp för att säkerställa en 

objektivitet i framställning av resultatet. I resultatet presenteras både positiva och 

negativa upplevelser av ensamhet, vilket visar en objektivitet då två perspektiv lyfts 

fram lika mycket. Under analysprocessen mötte författarna svårigheter att sortera och 

kategorisera innehållet i texterna, då upplevelsen av ensamhet beskrivs med stor 

variation och närliggande innebörder. Författarna ville ändå försöka strukturera upp 

innehållet för att läsaren lättare ska hitta i texten. 

 

Inledningsvis var syftet att jämföra förekomsten av ensamhet hos äldre på särskilt 

boende respektive i ordinärt boende. Under den inledande artikelsökningen skapades ett 

större intresse för att belysa äldres upplevelse av ensamhet i allmänhet. Detta för att 

sjuksköterskan genom ökad kunskap bättre kan identifiera och stödja de äldre som lider 

av ensamhet. Metoden som användes var en allmän litteraturöversikt då det gav 

möjlighet till en större andel data än om en egen empirisk studie hade gjorts. En 

sammanställning av redan befintlig data kan ge ny kunskap då likheter och skillnader 

identifieras och lyfts fram.  

 

Under den egentliga artikelsökningen användes få sökord vilket gav ett stort antal 

träffar. Ett tidskrävande men nödvändigt arbete startades då författarna ansåg att 

ytterligare begränsningar i sökningen kunde innebära en förlust av relevanta studier. 

Författarna har sedan exkluderat studier manuellt istället vilket medför en sänkt 

trovärdighet. Det utgjorde en svårighet i redovisning av exkluderingskriterierna i detalj, 

vilket påverkar validiteten (Gunnarsson 2002). En oreflekterad begränsning som gjordes 

var ett exkluderande av studier som inriktade sig på ensamhet hos äldre i specifika 

kontexter, exempelvis vid olika sjukdomsdiagnoser och i livets slutskede. De studier 

kunde delvis ha använts till resultatet och i efterhand kan detta val ses som en svaghet. 

De studier som valts visade ett likvärdigt resultat och om ovan nämnda exkludering inte 

skett kunde troligen fler perspektiv ha lyfts fram.  
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Trots stora likheter i det redovisade resultatet är det ändå en skildring av ensamhet från 

äldre hemmahörande i flera olika länder; Sverige, Norge, Australien, Nigeria och 

England.  Detta kan ses som en styrka och påvisa en generaliserbarhet. Författarna anser 

att studiens resultat är överförbar till alla vårdande sammanhang och åldrar, då vikten av 

att finnas i ett sammanhang och känna mening är grundläggande för människor. 

 

En reflektion som uppkom i efterhand var kopplingen mellan ensamhet och depression. 

I resultatet framstod flera uttalanden som överensstämde med diagnoskriterierna för 

depression. Då artiklar som studerat detta samband exkluderades förlorades det 

perspektivet i resultatet. Kopplingen anses relevant och har därför tagits upp i 

resultatdiskussionen. De äldre i samtliga studier utgör totalt ett deltagande av 193 

kvinnor och endast 93 män, det vill säga två tredjedelar var kvinnor. Detta kan ha 

avspeglats i resultatet och därför har en eventuell könsskillnad i upplevelsen av 

ensamhet tagits upp i resultatdiskussionen. Om detta hade uppmärksammats tidigare 

kunde en kompletterande artikelsökning gjorts, för att utjämna skillnaden mellan könen.  

 

Tidigare interventioner och dess effekter för att motverka och lindra ensamhet är 

bristfälliga enligt, tidigare forskning (Gardiner, Galdenhuys & Gott 2018; Cattan, 

White, Bond & Learmouth 2005; Kharicha et al. 2017; Savikko, Routasala, Tilvis & 

Pitkälä  2010) vilket relateras till bristande kvalitet och utebliven utvärdering. Den här 

studiens diskussion om tidigare interventioner kan ses som en svaghet då forskningen 

kring interventioner anses vara svag med bristande kvalitet. Den bristande kvalitén på 

interventionerna som framkommit i studien, gör att författarna funderar kring om de 

interventioner som används i samhället idag har god evidens. Uppfattningen är att det är 

flest gruppinterventioner idag inom äldreomsorgen, men att de är utan specifika 

intressen och sällan individanpassade. Det är inte hållbart varken ekonomiskt eller 

gentemot individerna om det stödåtgärder som används idag inte har någon effekt. 

 

Resultatdiskussion  

I studiens resultat framkommer två perspektiv av ensamhet, det vill säga en plågsam, 

ihållande ensamhet som skapade ett illabefinnande och en hanterbar ensamhet som var 

sporadiskt förekommande. Vid den sist nämda hade de äldre egen kraft och strategier att 

motverka ensamheten, vilket saknades hos de andra.  

 

Dessa två perspektiv av att se på såväl ensamhet som livet i helhet återkom på liknande 

sätt i flera olika studier, vilket gör det intressant. En reflektion som uppkommer är om 

detta handlar om en svag respektive hög känsla av KASAM, det vill säga känslan av 

sammanhang. Känslan av sammanhang beskrivs av Antonovsky bestå av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Meningsfullheten ses som det centrala begreppet inom 

KASAM. Personer som upplever sig ha ett meningsfullt sammanhang upplever också 

hälsa (Antonovsky & Elfstadius 2005, s. 43; Willman 2014, s. 40). Enligt Ekebergh 

(2015, ss. 32, 36) hämtar människan energi och kraft i meningsfulla sammanhang, 

vilket kan vara att  ägna sig åt fritidsintressen eller att träffa vänner. Detta i sin tur ökar 

personens livskraft och graden av livskraft ses sedan påverka personens förmåga att 

hantera med- och motgångar i livet. Förluster av såväl fysisk förmåga, mental styrka 

och förändrade sociala relationer som framkommer i resultatet, ledde till en brist på 
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sammanhang hos somliga. Hos andra beskrevs istället förändringar och förluster som en 

naturlig del i livet (Kirkevold 2012). Även detta kan tänkas vara kopplat till KASAM. 

Graden av hanterbarhet  påverkar förhållningssättet till förluster och förändringar. Vid 

en hög grad av hanterbarhet klarar personen av livsomställningar utan att tappa 

sammanhanget. Vid en låg grad kan personen istället falla i rollen som offer för 

omständigheterna. Resurser ses vara en del i personens möjlighet att hantera 

påfrestningar. Personens egna resurser kan ses som tillräckliga, men för andra kan 

förändringarna uppfattas som bortom den egna kontrollen och blir därför svåra att 

bemästra (Antonovsky & Elfstadius 2005, s. 45; Langius-Eklöf & Sundberg 2014, s. 

56). En tanke som uppstår är vikten av att reflektera över såväl hälsohinder som 

hälsofrämjande resurser i patientens tillvaro. Genom att anta det salutogena 

förhållningsättet och en förståelse för KASAM kan sjuksköterskan fånga patientens 

behov och resurser. I resultatet beskrivs många anledningar till att de äldre upplever ett 

lidande som följd av ensamhet. Många anledningar är grundläggande behov som finns 

hos alla människor och är nödvändiga att uppmärksamma för att förhindra onödigt 

lidande. Vad som anses meningsfullt är individuellt men om sjuksköterskan visar 

intresse, engagemang och är lyhörd inför patientens livsvärld kan riktat stöd och insatser 

erbjudas. Det kan innebära att sitta ner och lyssna, motivera till att ta sig ut eller mer 

konkret ge förslag på aktiviteter och göra detta möjligt att utföra. Sjuksköterskan kan 

med motiverande samtal stärka patientens tro på sina egna resurser och stödja i att finna 

nya strategier när hälsohinder uppstår.  

Goda relationer med vänner och speciellt med den närmsta familjen bekräftades i 

majoriteten av artiklarna att vara den främsta och viktigaste skyddsfaktorn mot 

ensamhet (Taube et al. 2015b; Stanley et al. 2010; Kirkevold et al. 2012; Pettigrew & 

Roberts 2008; Hauge & Kirkevold 2012; Hauge & Kirkevold 2010; Ugochi Ojembe & 

Ebe Kalu 2018). I resultatet framgår ett engagemang och en känsla av ett eget ansvar 

hos de som lyckades upprätthålla relationer och kontakt med omgivningen och 

samhället. Hos andra saknades förmågan till detta utifrån beskrivningar om brist på 

kraft och självförtroende (Stanley et al. 2010; Kirkevold et al. 2012; Hauge & Kirkevold 

2012). Det fanns en önskan om att vara betydelsefull för någon annan och att dela 

tillvaron. Hemmet beskrevs som en plats av ständigt väntande (Larsson et al. 2018). Att 

som människa känna sig värdefull och ha en roll i livet är viktigt för att uppnå hälsa. 

Vid avsaknad av detta uppstår ett livslidande (Arman 2015, ss. 42-43). Bristande 

relationer är något som många gånger har skapats långt tidigare i livet och kan därmed 

vara svårt för sjuksköterskan att förändra. Sorg, saknad och frustration över situationen 

kan sjuksköterskan möta och bekräfta genom att vara närvarande och lyssna aktivt.   

 

Nedstämdhet och depression 

Att ensamhet kan påverka den äldres välbefinnande negativt rådde det inga tvivel om. 

Flera uttalande från de deltagare som upplevde ensamhet kan likställas med 

diagnoskriterier för depression. Vardagen kändes meningslös (Kirkevold et al. 2012; 

Westergren 2017; Björklund 2016) och i vissa fall ledde det till tankar på att inte vilja 

leva mer (Ojembe & Ebe Kalu 2018; Westergren 2017; Björklund 2016). Då vardagen 

kändes tung var hindren svåra att ta sig över (Taube et al. 2015b; Westergren 2017; 
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Björklund 2016). Tidigare enkla vardagliga sysslor kändes nu svåra att bemästra (Hauge 

& Kirkevold 2012) och tillvaron var krävande då personen inte trivdes i sitt eget 

sällskap (Kirkevold et al. 2012).  

 

Vid en depression påverkas personens självbild och självkänsla negativt. Det kan 

innebära att personen inte tycker om sig själv, upplever sig som värdelös samt får 

känslor av att inte vara omtyckt av andra (Björklund 2016). Det fanns äldre som 

uttryckte en önskan om att någon skulle ringa samtidigt som de ifrågasatte varför någon 

skulle vilja det (Graneheim & Lundman 2010). En stark obefogad skuldkänsla kan 

också vara skuggan av en depression (Björklund 2016). I en studie beskrevs en 

existentiell ensamhet på grund av val som gjorts i det förflutna och som personen nu 

inte kunde ändra eller ta tillbaka trots önskan om det. Detta skapade en besvikelse över 

hur livet blivit (Sjöberg et al. 2017). Det är svårt att dra en slutsats om det är obefogade 

skuldkänslor i detta fall. Att känna skuld, sorg och besvikelse över val som gjorts i livet 

behöver inte vara på grund av en depression.   

 

I en studie av Sjöberg et al. (2013) studeras sambandet mellan psykosociala faktorer, 

känslan av ensamhet och förekomsten av depression. I studien jämförs två grupper, 

äldre personer (70 år) på 1970-talet och äldre personer (70 år) på 2000-talet. Studien 

visar ett samband mellan depression, ensamhet och social isolering och sambandet kan 

ses på två sätt. Dels att en äldre med depression har en bristande social tillvaro, men 

även att en bristande social tillvaro kan leda till en depression. Detta bekräftar 

svårigheten att identifiera hur sambandet mellan ensamhet och depression ser ut, vilket 

tidigare studier också kommit fram till (Cedersund & Ågren, 2017, s. 75). Psykosociala 

faktorer ses påverka risken att drabbas av depression i lindrig form, medan svårare 

depression ses ha ett starkare samband med genetik och personlighet (Sjöberg et al. 

2013). Sjuksköterskan behöver vara medveten om den starka kopplingen mellan 

ensamhet och depression för att kunna stödja och behandla på ett adekvat sätt. En tanke 

är att det finns många äldre som inte är utredda för depression och går obehandlade för 

detta. En risk är även det motsatta, att äldre står på antidepressiv behandling utan 

uppföljning, utvärdering och andra insatser som samtal.  

 

Att ha en god relation till sin närmaste familj var inte lika viktigt som att ha en stark 

vänskapskrets för att förhindra uppkomsten av depression. Starka vänskapsrelationer 

ökade känslan att vara autonom och oberoende då det var en frivillig relation. Att ha en 

högre socioekonomisk status och att vara en person utan alltför höga inre förväntningar 

ses vara skyddande mot ensamhet och en framtida depression, trots bristande socialt 

kontaktnät.  De som var äldre under 1970-talet var mer påverkade av ett bristande 

socialt kontaktnät än de som är äldre under 2000-talet. Detta relateras till den 

omfattande teknologiska utvecklingen som skett med TV, radiosändning, internet och 

mobiltelefoni (Sjöberg et al. 2013). Det var något som också identifierades i resultatet 

som strategier för att lindra och motverka ensamhet (Hauge & Kirkevold 2012; 

Kirkevold et al. 2012). Den tekniska utvecklingen gör att det finns många andra sätt att 

delta i sociala sammanhang via internet. Framtidens äldre kommer att ha en annan 

erfarenhet av tekniken som underlättar användandet framöver. Den negativa aspekten av 

tekniken är att närheten som fysisk kontakt, och att utföra saker tillsammans med andra 

går förlorad.  
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Skiljer sig ensamheten mellan kvinnor och män? 

Deltagarna i de granskade artiklarna bestod till två tredjedelar av kvinnor. Enligt en 

studie beskrivs förekomsten av ensamhet vara högre bland kvinnor än hos män. 

Skillnaden tros bero på att kvinnor finner det lättare att prata om ensamhet och att det 

anses mer accepterat bland kvinnor att utrycka en känsla av ensamhet. Kvinnor lever 

vanligtvis längre men männen var dock i högre grad utsatta för känslan av ensamhet när 

de blev änkemän enligt samma studie. Denna skillnad mellan könen sågs enbart under 

de första åren efter partnerns död. I jämförelse med de äldre som hade förlorat sin maka 

eller make var ensamheten dubbelt så vanligt förekommande än hos de äldre som levde 

i ett äktenskap (Dahlberg, Andersson, McKeen & Lennartsson 2015).  

 

I samma studie belyses olika riskfaktorer till ensamhet vilket skiljde sig mellan könen. 

Hos männen var ett bristande socialt kontaktnät och minskat socialt umgänge en stark 

riskfaktor. Kvinnor sågs ha starkare relationer med familjemedlemmar, grannar och 

vänner än vad männen hade. Hos kvinnorna identifierades istället en nedsatt och 

förlorad rörelseförmåga ha stark koppling till graden av ensamhet. Sambandet beskrivs 

vara relaterat till en minskad möjlighet till fritidsaktiviteter och sociala sammanhang 

(Dahlberg et al. 2015). Vårdvetenskapen menar att alla människor är lika värda och har 

ett värde enbart av att vara människa (Arman 2015, s.108) Inom forskningen och i 

samhället delas människor upp i grupper och det kan vara nödvändigt beroende på 

vilket perspektiv som efterfrågas. Sjuksköterskor behöver anta ett individperspektiv för 

att se den unika människan oavsett kön, ekonomi och kulturell tillhörighet. Det finns en 

risk för att viktig kunskap går förlorad när vården kategoriserar människor och inte ser 

den unika individen. 

 

Sjuksköterskans roll 

För att kunna ge en god helhetsvård behöver sjuksköterskan samverka i ett team 

bestående av olika professioner. Ett gemensamt mål är att individen ska bibehålla 

funktion, förmåga och självständighet. Teamets olika kompetenser ska komplettera 

varandra och därmed öka möjligheten till en adekvat, säker och personcentrerad vård. 

Den äldre och dess närstående ska ha en central roll i teamet. Deras tankar, önskningar 

och upplevelser  bör forma vården (Wijk & Rämgård 2017, s. 586; Ernsth Bravell, 

Ivanoff Dahlin & Edberg 2017, ss. 228-229). För en god vård och omsorg av äldre 

krävs en samverkan mellan så väl primärvård, sjukhusvård och den kommunala vården. 

Dock ses en låg prioritering som relateras till kortsiktiga lösningar och budgetramar 

inom organisationerna (Svensk sjuksköterskeförening 2015). För att säkerställa att 

denna samverkan finns är det sedan 2010 lagstadgat inom både hälso- och 

sjukvårdslagen och socialtjänstlagen att en samordnad individuell plan ska upprättas vid 

komplexa vårdbehov (Socialstyrelsen u.å).  

 

Enligt tidigare forskning minskar behovet av sluten- och akutsjukvård om kvaliteten på 

omvårdnaden är hög och om det finns en ansvarig sjuksköterska för att planera och 

koordinera den äldres vård genom hela vårdkedjan.  Sjuksköterskan kan bidra till ökad 

förståelse och delaktighet hos den äldre och dennes närstående, vilket leder till ett ökat 

välbefinnande (Wijk & Rämgård 2017, ss. 584-585). Författarna anser att kontinuitet i 

vården bidrar till en trygghet för patienten, och att sjuksköterskan lär känna patienten på 

ett djupare plan då en ömsesidig relation skapas. Då sjuksköterskan träffar patienten 



21 

 

kontinuerligt byggs en kunskap hos sjuksköterskan upp om hur information ska ges och 

vilken kunskap patienten behöver och efterfrågar.  

 

Om äldre söker för olika kroppsliga besvär vid upprepade tillfällen utan att någon 

tänkbar medicinsk orsak kan identifieras, kan istället orsaken till upprepningen vara 

relaterad till att den äldre inte känner sig sedd och förstådd. Tecken på ensamhet, 

nedstämdhet och depression är snarlika och därför inte lätt att särskilja. Närstående har 

en viktig roll, då de kan upptäcka förändringar i den äldres sinnesstämning och bör 

därför uppmärksammas (Edberg, Ericsson & Gunnarsson 2017, s. 441). För att 

sjuksköterskan skall kunna identifiera de äldre som upplever ensamhet eller 

nedstämdhet krävs tid och engagemang. Även om den äldre till synes söker för 

kroppsliga besvär är det viktigt att skapa sig en helhetsbild. Enligt Wijk och Rämgård 

(2017, s. 584) bör sjuksköterskan inbjuda till samtal och också visa intresse för den 

existentiella dimensionen som innefattar känslor, tankar, meningen med livet, andlighet 

och tro. Den äldres intressen och tidigare liv kan skapa förståelse och i förlängningen 

vara till nytta vid erbjudandet av individanpassade omvårdnadsåtgärder och 

stödinsatser. 

 

I det salutogena perspektivet är hälsa i fokus och det är där omvårdnadsarbetet har sin 

grund. I det hälsofrämjande arbetet försöker sjuksköterskan förstå hur hälsan kan 

stärkas, främjas och bevaras hos personen. Utgångspunkten är att se det friska och att 

stärka personens tro på sina egna resurser och förmågor (Langius-Eklöf & Sundberg 

2014, s. 66; Svensk sjuksköterskeförening 2008). Sjuksköterskan behöver vara lyhörd, 

nyfiken och visa ett genuint intresse av att vilja ta del av den äldres livsvärld. Med en 

helhetssyn som innefattar den äldres tankar, känslor och önskningar ökar möjligheten 

för ett vårdande möte. Om detta lyckas kan det enskilda mötet vara både stärkande och 

lindra lidande (Ekebergh 2015, ss.18-19; Ekebergh 2015, s 122). Författarna anser att 

dagens hälso- sjukvård har ett naturvetenskapligt sätt att se på människan och därför 

behövs sjuksköterskans profession för att vi ska se hela människan. 

Omvårdnadsprocessen ger sjuksköterskan ett bra verktyg att strukturera sitt arbete och 

används denna systematiskt går det inte att förbise de psykiska och andliga behoven och 

därmed kan ensamheten upptäckas hos de äldre. Tyvärr anser författarna att dagens vård 

inte tar sig tid till att lyssna på alla människor och verkligen förstå vad som är viktigt. 

Det gör att sjuksköterskan kan känna sig otillräcklig då omvårdnadsansvaret och 

bristande resurser i organisationer inte går att förena. 

 

Äldres vårdbehov är komplext och kräver att sjuksköterskan har god kompetens inom 

omvårdnad (Wijk & Rämgård 2017, s. 585). När människor upplever hälsa bidrar det 

till en hållbar samhällsutveckling både inom den sociala, ekonomiska och ekologiska 

dimensionen. Folkhälsoarbetet och sjuksköterskans hälsofrämjande arbete är viktigt ur 

ett hållbart perspektiv, då sjukdomar och ohälsa kan förebyggas (Edman & Erichsen 

Andersson 2014, s. 524). Författarna har i denna studie beskrivit att antalet äldre ökar i 

samhället och att det är en stor vinst att sjukvården uppmärksammar de äldre som 

upplever ett lidande till följd av ensamhet. Sjuksköterskan kan med sin närvaro och ett 

engagemang skapa en trygghet för den äldre. Känner den äldre en trygghet kan det leda 

till att behovet av sjukvårdsbesök minskar och eventuellt ett mindre användande av 

läkemedel. Vilket därmed kan bidra till ett mer hållbart samhälle.  Under arbetes gång 

fanns en förhoppning att hitta konkreta råd att tillämpa i sjuksköterskans 
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omvårdnadsarbete. En förståelse för att den typ av råd inte skulle finnas var ändå 

underförstått då upplevelsen av ensamhet är en högst individuell och subjektiv 

upplevelse. Om metoden istället hade varit en empirisk kvalitativ studie hade 

sjuksköterskans perspektiv på sin roll, kunskap, ansvar och upplevda resurser kunnat 

vägts in som en ytterligare komponent.  

 

Tidigare interventioner för att motverka ensamhet 

I en interventionsstudie av Savikko et al. (2010) deltog 117 äldre som tidigare besvarat i 

en enkät att de upplevde ensamhet. Interventionen byggde på psykosociala 

gruppaktiviteter med mål att minska graden ensamhet. Samtliga grupper innehöll 

diskussioner om ensamhet och vänskap. Gruppledarna var en sjuksköterska och en 

arbetsterapeut eller fysioterapeut i vardera grupp.  

 

Resultatet av interventionen visade en signifikant minskning av ensamhet.  95 % av 

deltagarna upplevde en lindrande effekt av ensamheten under interventionen och hos 75 

% kvarstod effekten vid uppföljningen tre månader senare. Nästan hälften av deltagarna 

höll kontakten med andra deltagare efter interventionens slut och flera upplevde att de 

getts möjligheten att pröva nya aktiviteter och att knyta nya vänskapsrelationer. Det 

positiva resultatet relateras till deltagarnas möjlighet att välja vilken aktivitet det skulle 

delta i, och därmed möta människor med samma intressen. Att dela upplevelser 

tillsammans med andra i en liknande situation gav en känsla av gemenskap och 

samhörighet. Detta ledde till att deltagarna också började dela sina upplevelser av 

ensamhet med varandra och på så vis gav varandra ett ömsesidigt stöd. Deltagarnas 

självförtroende, egenkraft, kontroll och vilja att ta en aktiv roll i sin tillvaro stärktes när 

de bemästrade nya aktiviteter och tidigare upplevda begränsningar tillsammans med 

andra. Observationer som gjordes av gruppledarna var att deltagarna efter tid var mer 

uppklädda, bar smycken och hade varit hos frisören, något som de tyckte avspeglade en 

förhöjd självkänsla (Savikko et al. 2010).  

 

Att gruppaktiviteter är en lyckad intervention för att minska ensamhet hos äldre 

bekräftas i ytterligare två omfattande studier som sammanställer totalt 69 

interventionsstudier (Gardiner, Galdenhuys & Gott 2018; Cattan et al., 2005). 

Gruppaktiviteter med inriktning på specifika intressen som hade stödjande, sociala och 

lärande inslag visade sig vara effektiva. Aktiviteter som exempelvis involverade fysisk 

aktivitet, trädgårdsarbete, utbildning eller volontärarbete sågs reducera ensamhet hos 

äldre. Viktigt var att aktiviteten ansågs givande och hade ett tydligt mål. I resultatet 

beskrivs att även om viljan att delta i olika aktiviteter finns kan fysiska nedsättningar 

och minskad ork gör att det svårt att ta sig ut (Hauge & Kirkevold 2012). 

 

I en studie av Kharicha et al. (2017) som syftar till  att beskriva äldres upplevelse av 

olika interventioner mot ensamhet. Beskrivs gruppaktiviteter både som positivt och 

negativt. Om aktiviteten inte hade något syfte utan bara var en grupp för ensamma att 

träffas skapades en känslan av att vara utpekad som ensam och i behov av hjälp. Enskilt 

stöd, socialt stöd samt råd och information från vårdgivare visade sig vara ineffektivt 

mot ensamhet (Gardiner, Galdenhuys & Gott 2018). En reflektion om anledningen till 

detta kan vara att ett möte med en vårdgivare kanske lindrar för stunden men leder inte 

till en gemenskap med likasinnade där frivilliga och nya vänskapsrelationer kan byggas. 
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En annan tänkbar orsak kan vara att den äldre känner sig utpekad som ensam vilket 

beskrivs i studien ovan av Kharicha et al. (2017). 

 

Författarna anser att huvudfyndet i studiens resultat är vikten av ömsesidiga relationer 

där den äldre känner meningsfullhet, gemenskap och sammanhang. Detta för att lindra 

lidande orsakat av ensamhet. Författarna anser att resultatet är överförbart till alla 

vårdande sammanhang och till andra åldersgrupper där det finns ett lidande. Kopplingen 

mellan hälsa och känslan av sammanhang kan sjuksköterskan reflektera över i alla 

möten med patienten. Om patienten känner meningsfullhet, begriplighet och 

hanterbarhet i sin tillvaro kan också hälsan främjas. I ett sjuksköterskeperspektiv kan 

detta appliceras i hur undervisning, samtal, information och råd om exempelvis 

egenvård ges. Vid uppkomst av lidande som följd av livsomvälvande händelser, 

exempelvis en partners bortgång eller en förändra möjlighet i den fysiska förmågan kan 

ensamhet vara svår att hantera. Om sjuksköterskan uppmärksammar detta i ett tidigt 

skede och visar intresse och engagemang för att vilja ta del av patientens berättelse kan 

lindande lindras och risken för ohälsa minskas. 

SLUTSATSER 

Att tidigt identifiera de äldre som upplever ensamhet är viktigt för att förebygga lidande 

och ytterligare ohälsa hos den enskilde. Hälsofrämjande insatser och god omvårdnad är 

en vinst för hälso- och sjukvården och för samhället i stort. Ensamhet kan leda till flera 

kostsamma följdsjukdomar och ett ökat behov av sjukvård med en bristande hållbar 

utveckling både för individ och samhälle. Sjuksköterskan har en viktig roll att samordna 

insatser från olika professioner för en god helhetsvård. Förhoppningen med denna 

studie är att ge kunskap till sjuksköterskor om äldres upplevelse av ensamhet för att 

identifiera, bekräfta och ge stöd till de äldre som lider av ensamhet.  Vi vill också väcka 

intresse och engagemang för ämnet och vidare forskning. Det finns ytterligare 

perspektiv som inte tagits upp och som kan vara intressant att undersöka vidare. 

Exempelvis hur ensamheten beskrivs av äldre som har fått lämna sitt sammanhang på 

grund av exempelvis krig i hemlandet.   
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Bilaga 1 – Sökhistorik 

Tabell 2 

 

Databas Sökord Antal träffar Valda 

artiklar 

CINAHL Loneliness OR ”social 

isolation” AND elderly OR 

aged OR older OR elder OR 

geriatric OR elderly people 

OR old people OR senior AND 

qualitative. 

 

Limiters: 

2008-2018, English, peer 

reviewed. 

 

Gav 526 träffar. Efter 

genomgång av titlar 

valdes 15 artiklar ut 

och abstrakt lästes. 7  

artiklar ansågs 

relevanta till ämnet 

och lästes i sin helhet. 

3 

 

CINAHL Experience AND loneliness. 

 

Limiters: 

2008-2018, english, peer 

reviewed, åldersgrupp: 65+ 

years, 80+ years. 

Gav 252 träffar. Efter 

genomgång av titlar 

valdes 25 artiklar ut 

och abstrakt lästes. 5 

stycken artiklar 

ansågs relevanta till 

ämnet och lästes i sin 

helhet.  

4 

Sekundär-

sökning 

Litteraturlista i artikeln: Being 

in a bubble: the experience of 

loneliness among frail older 

people 

 

 

Older Norwegians’ 

understanding of 

loneliness. 

1 

 

Sökning efter 

rekommendation 

från vår 

handledare 

Monica 

Lindblad 

gjordes i 

sökmotorn 

Primo på 

Högskolan i 

Borås hemsida. 

 

 

Existentiell ensamhet och Anna-

Karin Edberg. 

Sökningen gav 10 

träffar.  

2 
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Bilaga 2 – Artikelöversikt 

Tabell 3 

 

Författare 

Årtal 

Titel 

Tidsskrift 

 

Syfte Metod och 

urval 

Resultat 

Graneheim U 

Lundman B 

 

2010 

 

Experiences of 

loneliness among 

the very old: the 

Umeå 85+ project 

 

Aging & Mental 

Health 

 

Klargöra 

upplevelsen 

av ensamhet 

hos de 

väldigt 

gamla som 

bor 

ensamma. 

Metod: 

Kvalitativ 

empirisk 

studie. 

Intervjuer där 

deltagarna 

talade fritt 

kring åldrande, 

ensamhet, 

trygghet, stöd 

och meningen 

med livet. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Urval: 23 

kvinnor, 7 

män, 85-103 

år. 

Ensamboende i 

norra Sverige. 

Resultatet visar två perspektiv 

på upplevelsen av ensamhet 

bland de mycket gamla. 

Beskrivning av begränsningar 

och beskrivning av 

möjligheter. Resultatet 

presenteras sedan under fyra 

teman: Leva med förluster, 

känsland av att vara övergiven, 

känsla av trygghet och 

självförtroende samt 

frihetskänsla. Resultatet visar 

att känslan av ensamhet är 

komplex och innefattar 

relationer i såväl dåtid, nutid 

som framtid.   

Hauge S 

Kirkevold M 

 

2012 

 

Variations in older 

persons´ 

descriptions of the 

burden of 

loneliness  

 

Scandinavian 

Journal of Caring 

sciences 

 

 

 

Beskriva 

vad som 

känneteckna

r bördan av 

ensamhet 

och utreda 

variationern

a i hur det 

beskrivs av 

äldre.  

Metod: 

Kvalitativ 

empirisk 

studie. 

Djupintervjuer. 

Hermeneutisk 

analysmetod.  

 

Urval: 10 

kvinnor, 2 

män. 70-97 år, 

Ensamboende i 

Norge. 

Resultatet presenteras under 

två huvudteman; hanterbar 

ensamhet och plågsam 

ensamhet. Den hanterbara 

ensamheten beskrivs som 

sporadiskt förekommande. 

Personen kände sig värdefull 

och hade kraft och energi. Den 

plågsamma ensamheten är 

närvarande och omfattande. 

Personerna kände sig mindre 

värdefulla och hade bristande 

kraft och initiativförmåga. De 

kände sig fast i sin ensamhet 

och kände oförmåga att ta sig 

ur situationen utan stöd och 

hjälp.  
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Hauge S 

Kirkevold M 

 

2010 

 

Older Norwegians’ 

understandning of 

loneliness 

 

International 

Journal of 

Qualitative Studies 

on Health and well-

being 

 

 

Beskriva 

äldre 

personers 

uppfattning 

av 

ensamhet. 

Metod: 

Kvalitativ 

empirisk 

studie. 

Djupintervjuer. 

Hermeneutisk 

analys. 

 

Urval: 21 

kvinnor, 9 

män. 70-97 år. 

Tre av 

deltagarna 

levde i 

äktenskap, 

resterande var 

ensamboende. 

Boende i 

Norge. 12 av 

delagarna 

beskriv sig 

som ensamma 

och resterande 

som inte 

ensamma.  

Resultatet redovisar två 

perspektiv av ensamhet. De 

delagare som inte kände sig 

ensamma beskriver ensamhet 

som smärtsamt tillstånd orsakat 

av personens negativa 

beteende. Det är ett tillstånd 

som personen borde ta sig ur. 

De deltagare som upplevde 

ensamhet beskrev också 

ensamheten som smärtsam, 

men med en mer detaljerad 

beskrivning. De kände en 

bristande koppling till andra 

och dagens samhälle. Endel 

kände att de kunde hantera 

ensamheten medan andra inte 

klarade det själva.  

 

 

Larsson H 

Edberg A-K 

Bolmsjö I  

Rämgård M 

 

2018 

 

Contrasts in older 

persons’ 

experiences and 

significant others’ 

perceptions of 

existential 

loneliness 

 

Nursing Ethics 

 

Att jämföra 

sköra äldres 

upplevelse 

med 

närståendes 

upplevelsea

v 

existentiell 

ensamhet.  

Metod: 

Studien är en 

sekunär analys, 

fallstudie, av 

två tidigare 

kvalitativa 

empiriska 

studier. Studier 

som 

undersökte 

sköra äldres 

respektive 

deras 

närståendes 

upplevelse av 

existentiell 

ensamhet. 

Tematisk 

analys.  

 

Urval: 8 

kvinnor, 7 män 

Tre teman: 

Meningslöst väntande i 

kontrast till brist på aktiviteter. 

Längtan efter en djupare 

samhörighet i kontrast till att 

inte 

delta i en socialmiljö. 

Begränsad frihet i kontrast till 

att 

ge upp livet. 
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inklusive deras 

närstående. 76-

101 år. Boende 

i södra 

Sverige. 

Kirkevold M 

Moyle W 

Wilkinson C 

Meyer J 

Hauge S 

 

2012 

 

Facing the 

challenge of 

adapting to a life 

‘alone’ in old age: 

the influence of 

losses 

 

Journal of 

Advanced Nursing 

 

Att 

utforska 

äldre 

personers 

inställning 

till att leva 

ett liv som 

känneteck 

nas av 

förluster 

och 

isolering 

och hur 

det 

relateras 

till 

ensamhet. 

Kvalitativ 

empirisk 

studie. 

Öppna 

intervjuer 

hölls med 

totalt 78 

deltagare, 55 

kvinnor och 23 

män. 

Urval: 

15 från 

Australien, 

medelålder 

79 år. 33 från 

England, 

medelålder 

81 år. 30 

från Norge, 

medelålder 85 

år. 

Deltagare som inte beskrev sig 

som ensamma såg förluster 

som 

normala, de deltog i 

meningsfulla 

aktiviteter, knöt an till andra 

människor och trivs I sitt egna 

sällskap. 

Deltagarna som beskrev sig 

som 

ensamma strävade efter att 

skapa 

mening i livet, de var 

överväldigade av förluster, de 

hade problem att finna 

meningsfulla aktiviteter och 

problem med att bibehålla 

sociala relationer. 

Pettigrew S 

Roberts M 

 

2008 

 

Adressing 

loneliness in later 

life 

 

Aging and Mental 

Health 

 

 

 

 

Ge kunskap 

för framtida 

intervention

er gällande 

aktiviteter 

som 

potentiellt 

minskar 

ensamhet. 

Kvalitativ 

empirisk  

studie. Semi-

strukturerade 

intervjuer hölls 

med totalt 19 

deltagare, 13 

kvinnor och 6 

män, i åldern 

65+ boende i 

Australien. 

 

Olika tidsfördriv var beskrivna 

av 

deltagarna som bidragande i 

bestämmandet av om den 

ökade 

sociala isoleringen de upplevde 

i 

äldre ålder resulterade i känslor 

av 

emotionell isolering och 

sålunda 

av ensamhet. 

Nästan alla deltagare 

uppfattade 

sig som ensamma under en del 

av 

sin tid och en del såg sig som 

kroniskt ensamma. 

Sjöberg M 

Beck I 

Rasmussen B 

Edberg A-K 

Studien 

belyser 

betydelsen 

av 

Kvalitativ 

empirisk 

studie. 

Narrativa 

Fyra teman: 

Vara fast i en skör och 

försämrad kropp. 

Bli bemött med likgiltighet. 
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2017 

 

Being disconnected 

from life: meanings 

of existential 

loneliness as 

narrated by frail 

older people 

 

Aging and mental 

health 

 

existentiell 

l ensamhet 

berättad 

av sköra 

äldre 

personer. 

intervjuer 

hölls med 23 

personer, 11 

kvinnor och 12 

män. 

Urval: 

Sköra äldre. 

Boende i 

Sverige 

Åldrar 75-101 

Fenomenologis

khermeneutisk 

analys. 

Att inte ha någon att dela livet 

med. 

Sakna syfte och mening. 

En omfattande förståelse av 

existentiell ensamhet beskrevs 

som att vara bortkopplad från 

livet. 

Stanley M 

Moyle W 

Ballantyne A 

Jaworski K 

Corlis M 

Oxlade  D 

Stoll A 

Young B 

 

2010 

 

’Nowadays you 

don’t even see your 

neighbours’: 

loneliness in the 

everyday lives of 

older Australians 

 

Health & Social 

care in the 

community  

 

Syftet är att 

fylla en 

lucka i 

tidigare 

befintlig 

forskning 

kring 

ensamhet 

bland äldre. 

Det finns en 

brist av 

tidigare 

studier som 

belyser 

ensamheten 

så som den 

erfars av de 

äldre samt 

hur 

omvårdnads

personal 

kan ge stöd 

till dom.  

Metod: 

Kvalitativ 

empirisk 

studie. 

Djupintervjuer 

med äldre och 

fokusgrupper 

med personal 

inom äldre-

omsorgen. 

 

Urval: 40 

kvinnor, 20 

män. 67-92 år. 

Boende i 

Australien. 

Åtta 

fokusgrupper 

med cirka åtta 

vårdgivare per 

grupp. 

Resultat: Ensamhet beskrivs 

under fem dimensioner; 

privata, relationella, 

samhörighet och tidsmässigt 

som temporär och justerbar.  

 

De belyser att ensamhet 

upplevs olika och är en 

komplex upplevelse relaterad 

till sitt sammanhang. Inte 

synonymt till social isolering.  

Ensamheten kan endast 

upptäckas med kunskap om 

dess komplexitet.  

Taube E 

Jakobsson U 

Midlöv P  

Kristensson J 

 

2015 

 

Being in a bubble: 

the experience of 

loneliness among 

frail older people 

 

Utforska 

upplevelsen 

av ensamhet 

hos sköra 

äldre 

personer i 

hemmet. 

Kvalitativ 

empirisk 

studie. Semi-

strukturerade 

intervjuer hölls 

med totalt 12 

deltagare, 10 

kvinnor och 2 

män, i åldern 

65+ boende i 

eget boende i 

Sverige.  

Begränsningar – Den åldrande 

kroppen, rädsla, påverkan av 

förluster, ingen att dela dagliga 

sysslor med. 

 

Hopplöshet – Ett konstant 

tillstånd, vara osynlig för 

andra, förlora sin gnista. 

 

Frihet – Ha tid att reflektera 

och återhämta sig, vara fri att 

ta beslut, ha förmåga att skapa 
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Journal of 

Advanced Nursing 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

meningsfullhet, ha en social 

tillhörighet, vara skyddad från 

besvikelse. 

Ugochi Ojembe B 

Ebe Kalu M 

 

2018 

 

Describing reasons 

for loneliness 

among older 

people in Nigeria 

 

Journal of 

Gerontological 

Social work 

 

Utforska 

existensen 

av 

ensamhet 

hos äldre 

personer i 

Nigeria. 

Kvalitativ 

empirisk 

studie. 

Intervjuer 

hölls med 12 

personer. 

Urval: 

Åldrar 58-88 

7 kvinnor 

5 män 

boende i 

Nigeria. 

Tematisk 

analys 

Tre teman: 

Uppfattning och existens av 

ensamhet. 

Faktorer för ensamhet. 

Sammanhangs beroende 

coping 

strategier 

Deltagarna gjorde kopplingar 

mellan ensamhet, krympande 

familj och sociala nätverk, 

funktionsnedsättning relaterat 

till 

åldrandet, brist på sociala 

aktiviteter och förslag på 

sammanhangs beroende coping 

strategier för att reducera 

ensamheten. 

 


