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Sammanfattning  

 
Tidigare forskning visar att ensamhet kan leda till förlust av hälsa. Ensamhet och hälsa 

är subjektivt och upplevs olika av alla individer. Upplevelsen av ensamhet kan komma 

långsamt eller plötsligt och oväntat. Ensamhet är starkt associerat med psykisk ohälsa. 

Det är viktigt att förstå hur ensamhet upplevs och kan påverka äldre personers hälsa. 

Vid sjukdom och ohälsa kan människan uppleva ett livslidande som berör hela 

människans livsvärld och existens. Syftet med studien är att belysa äldres upplevelser 

av ensamhet. Datan består av kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar. Vid 

dataanalysen av artiklarna har Axelsson (2012) analysmodell för litteraturstudier 

använts. De kvantitativa artiklarna kvalitetsgranskades med en modell beskriven av 

Segesten (2006) och evidenskraften/styrkan bedömdes med en tabell beskriven av 

Socialstyrelsen (2012). Till de artiklar som hade mixade metoder användes båda 

analysmodeller. 

 

I resultatet framkom fem teman; Att sätta ord på ensamheten, strategier för att hantera 

ensamhet, att ha eller sakna betydelsefulla relationer, multisjuklighet, ohälsa till följd 

av ensamhet. Upplevelsen av ensamhet är vanligt förekommande hos äldre personer 

över 65 år. Att ha mist en livspartner, sakna meningsfulla fritidsaktiviteter och/eller vara 

multisjuk ökade upplevelsen av ensamhet. Ensamhet sågs ofta negativt, men några äldre 

såg det positivt. Upplevelsen av ensamhet kunde vara relaterad till tid. Äldre hade olika 

strategier för att hantera sin ensamhet. Kvinnor hade större risk för att utveckla psykisk 

ohälsa än män. Att ha betydelsefulla relationer och känna delaktighet i samhället 

motverkade ensamhet. Det saknas tydliga strategier för hur hälso – och sjukvården skall 

förhindra att ensamhet hos äldre leder till ohälsa, även anpassade verktyg för att påvisa 

psykisk ohälsa hos äldre. 

 

Nyckelord: Ensamhet, äldre, depression, psykisk ohälsa, lidande 
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INLEDNING 

Ensamhet kan vara på både gott och ont, självvald eller påtvingad. Intresset för hur äldre 

människor upplever ensamhet, relaterat till hälsa, föddes under verksamhetsförlagda 

studier i sjuksköterskeutbildningen samt i samband med semestervikariat inom 

hemsjukvård. I vårdandet uppmärksammades att ett flertal av äldre personer över 65 år 

upplevde ensamhet och många av dem var ordinerade stämningshöjande läkemedel. Hur 

kan vi få mer kunskap om ensamheten? Betraktas då ensamhet som något som går att 

behandla och/eller är det en existentiell del hos människan?  Detta väckte en fråga om 

hur ensamhet kan upplevas av äldre och hur det kan påverka äldre människors 

upplevelse av hälsa. Vi kan ana att ensamhet också kan vara komplicerat att nå 

förståelse om. 

 

BAKGRUND 

Vårdvetenskapligt perspektiv 

Vårdvetenskap som en humanvetenskap ser människan som en odelbar enhet av kropp, 

själ och ande (Eriksson, 2004). Vårdandet består av olika ontologiska element; ansa, 

leka, lära, tro, hopp och kärlek och det finns ett inbördes samband mellan dem. För att 

en människa skall kunna vara med i en relation till en annan människa krävs det att se 

sig själv som en varande helhet, och att ha en identitet. Förmågan att dela med sig kan 

ses som en konst, och det finns situationer där människan är oförmögen att dela och 

vara med. Delandet kan innefatta tankar, upplevelser och känslor (Eriksson, 1997). 

 

Birkler (2007) beskriver att inom existentialismen är människans existens det centrala. 

Det viktiga är inte vad en människa är utan hur människan engagerar sig i tillvaron och 

livet.  Människan har frihet att välja fritt eller att avstå från att välja, likaså hur den skall 

förhålla sig till sig själv, situationen och framtiden. Friheten kan inte väljas bort, men 

människan väljer själv hur friheten skall förvaltas. Om människan inte gör ett val utan 

avstår från att välja, har människan flytt från ansvaret och sig själv. Det viktiga i livet är 

inte målet, utan vägen dit. Vidare skriver Birkler (2007) att det är meningsfullt att tala 

om två världar när det handlar om en patients världsbild och upplevelse. Den ena 

världen består av patienten som subjekt, den andra världen är den objektiva världen, det 

vill säga verkligheten där ute. Eriksson (2004) skriver att varje människa är en unik 

individ, människan påverkas av miljön den lever i, och har även ett inflytande på 

världen som existerar runt omkring.  

 

Hälsans idé 

Att ha hälsa har ingen betydelse om livet inte har en mening. Hälsa är ett tillstånd av 

sundhet, friskhet och välbefinnande men inte alltid frånvaro av sjukdom. Med sundhet 

menas den psykiska hälsan och med friskhet den fysiska hälsan. Välbefinnande är ett 

individuellt tillstånd där människan upplever välbehag (Eriksson, 2000). Människor 

upplever att ha hälsa på olika vis. Vissa kan uppleva ohälsa utan att ha några objektiva 

tecken på det. Andra kan ha en påvisbar ohälsa men ändå känna ett välbefinnande. De 

ting som bidrar till ohälsa kallas hälsohinder och kan orsakas av inre eller yttre 

omständigheter (Eriksson, 2004).  
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Människan handlar och förhåller sig till omvärlden via kroppen. Hur kroppen upplevs är 

därför centralt för identiteten. Själsliga fenomen har biologiskt ursprung. En fysisk 

åkomma påverkar hela människan och den subjektiva kroppen. Ett livslidande berör 

hela människans liv och hållningen till oss själva och vår verklighet. Livslidandet 

hänger samman med människans hela existens och aktualiseras ofta då människan blir 

sjuk (Wiklund, 2003). Många äldre lider av ångest då de har genomgått en kris som till 

exempel en förlust av make/maka. Dessa äldre behöver hjälp med att se att livet trots 

allt kan vara meningsfullt (Kristoffersen & Jensen, 2006). Att förenas med andra i 

vänskap är en förutsättning för att kunna uppleva hälsa på en högre nivå och det har en 

positiv påverkan på människors hälsoprocesser. Vänskap kan inte förstås utan att 

upplevas. Leken är en central del i vårdandet och kan ses som ett medel för att uppnå 

hälsa. Leken kan innebära assimilation, skapande, övning, prövning och önskningar 

(Eriksson, 1997).  

 

Ensamhet och ofrivillig ensamhet 

Ofrivillig ensamhet är ett fenomen som måste uppmärksammas då ensamhet kan leda 

till psykisk och fysisk ohälsa (McInnis & White 2001). Ensamhet beskrivs som ett 

tillstånd där en individ av olika anledningar själv väljer att avstå från interaktion med 

andra, även om möjligheten finns. Ensamhet beskrivs även som en avsaknad av sociala 

kontakter och personer som är villiga och tillgängliga för att dela individens emotionella 

och sociala upplevelser (Victor, Scambler, Bond & Bowling, 2000). Äldre som upplever 

en ofrivillig ensamhet saknar ofta den kompetens som behövs för att inleda och behålla 

sociala relationer. Att öva upp denna kompetens, kan vara nödvändig för att bryta 

ensamheten (Blazer, 2002).  

 

I en studie av McInnis och White (2001) framkommer att äldre upplever att deras 

närstående inte bryr sig, inte har tid att engagera sig eller hälsa på. Det finns en rädsla 

hos äldre att bli en börda för omgivningen. Känslan av ensamhet ökar under kvällar, 

helger samt under vinterperioden (McInnis & White 2001). Äldre har visat både önskan 

och förmåga att ha kontakt med närstående och vårdpersonal via internet för att minska 

upplevelsen av ensamhet, detta sätt att umgås kommer troligtvis att öka i framtiden 

(Blazer, 2002). Även i en relation finns ett behov av ensamhet, i ensamheten som är en 

sorts vila blir människan otvivelaktigt medveten om sitt egna jag (Eriksson, 2004).  

Ibland kan känslan av ensamhet infinna sig trots att personen har vänner och närstående, 

och befinner sig bland andra människor. Det kan bero på en känsla av att ingen lyssnar, 

eller förstår hur personen mår (Lindahl-Norberg, 2010). 

 

Aktuell forskning 

Drageset, Espehaug och Kirkevold (2012) studie som undersöker emotionell och social 

ensamhet framkom att multisjukdom var vanligt bland äldre. 87,2 procent (n=227) 

visade sig ha flera medicinska diagnoser. Studien av Luanaigh och Lawlor (2008) 

bekräftar att ensamhet och depression är starkt associerade med varandra. Ensamhet kan 

ses som en riskfaktor för depression, men samtidigt så är inte alla äldre med depression 

ensamma. Studien visar även att ensamhet kan leda till högt blodtryck, sömnsvårigheter 

och ökad risk för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar.  
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Drageset, et al. (2012) skriver att 18 procent (n=227) av de boende på sjukhem hade en 

depression och därmed var det den näst vanligaste diagnosen. Blazer (2002) uppskattar 

att minst var tionde person av äldre över 75 år fått förskrivet antidepressiva mediciner, 

och anser att istället för att skriva ut mer medicin bör andra behandlingar övervägas. 

Karlsson (2010) pekar på att cirka 15 procent av personer över 65 år har depressiva 

symtom och att frekvensen stiger med ökad ålder. Vanligast är lätta former som inte 

uppfyller kriterierna för egentlig depression enligt en poängskala (DSM-IV, Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth edition) som används för att mäta 

förekomst och grad av depression. Vidare anser Karlsson (2010) att det inte finns 

anpassade mätverktyg för diagnos av depression i hög ålder. Framför allt riskerar äldre 

med diffusa eller få symtom att förbises vid en utredning. Med äldre menas i denna 

studie kvinnor och män över 65 år.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Upplevelse av ensamhet finns hos många äldre människor över 65 år. Det kan vara en 

långsam förändring som sker över tid eller komma plötsligt och oväntat till följd av en 

livspartners död eller separation. Brister i nära relationer samt avsaknad av närstående, 

men också sjukdom med immobilisering som följd kan också leda till ensamhet. 

Förskrivning av antidepressiva och stämningshöjande läkemedel ökar stadigt. Skulle det 

vara bättre att erbjuda stöd i form av samtalskontakt och aktiviteter? Det är av stor vikt 

att förstå hur ensamhet upplevs, och hur den kan påverka äldre människors upplevelse 

av hälsa. 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa äldres upplevelser av ensamhet. 

 

METOD 

Litteraturstudier har använts för att sammanställa tidigare forskning. 

 

Datainsamling 

Litteratursökningen har gjorts på databaserna Cinahl och PubMed mellan 2012-11-01 – 

2012-11-10. Sökord och fraser som användes var: loneliness, elderly, mental health, 

depression, aged, 80 and over, geriatric psychiatry, being alone in later life, in old age 

och qualitative study. De första sökningarna gav övervägande kvantitativa artiklar, där 

av lades sökordet qualitative study till för att öka andelen kvalitativa artiklar. Vid 

datainsamlingen lästes artiklarnas abstrakt igenom för att se om de svarade mot syftet 

och frågeställningen. Femton artiklar valdes under sökningens gång. Efter att 

exklusionskriterierna använts förkastades sex artiklar, som inte ansågs svara tillräckligt 

mot syfte och frågeställning. En artikel visade sig vara en review artikel vilket inte 

framkom vid läsningen av abstraktet och exkluderades därför, de andra artiklarna 

behandlade inte ämnet ensamhet i tillräckligt stor grad och fick därför exkluderas. Kvar 

att analysera blev 9 artiklar, fyra kvalitativa, tre kvantitativa och två av blandad art. En 

översiktstabell av artikelsökningen och kombinationen av sökord se (bilaga 1).  
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Inklusionskriterier 

För att inkluderas skulle studierna ha ett abstrakt och vara peer reviewed. Studierna 

skulle vara originalartiklar, skrivna på antingen svenska eller engelska, tillgängliga via 

biblioteket vid Högskolan i Borås, och inte äldre än sex år (publicerade 2006 eller 

senare), samt vara relevanta för syftet.  

Exklusionskriterier 

Artiklar som behandlade ensamhet och sjukdom exkluderades, då det kan vara svårt att 

avgöra om sjukdomarna påverkat resultatet. Artiklar som inte var originalartiklar 

exkluderades för att kunna referera till en primärkälla. 

 

Data 

Data som har använts i denna litteraturstudie är artiklar med olika vetenskapliga 

perspektiv. Nio artiklar behandlas i resultatet av denna studie, fyra studier har använt 

kvalitativ metod, tre kvantitativ metod och två är genomförda med mixad metod. 

Artiklarna är publicerade mellan år 2006 och 2012 och har sitt ursprung i Sverige, Iran, 

Spanien, USA och Australien. 

 

Dataanalys 

En modell för dataanalys av Axelsson (2012) har använts för de kvalitativa och 

kvantitativa artiklarna. Kvalitetsgranskningen av de kvantitativa artiklarna utgick från 

en modell presenterad av Segesten (2006). Artiklarna av blandad art analyserades med 

båda modeller. Enligt Axelsson (2012) behöver de inkluderade artiklarna ej 

kvalitetsgranskas. Sammanfattningen av artiklarna (se bilaga 2) beskriver artiklarnas 

metod och urval, vilket ger en uppfattning om artiklarnas kvalitet. Vi har ändå valt att 

göra detta med de kvantitativa artiklarna. Alla artiklar lästes av författarna en gång för 

att få en överblick av innehållet. Artiklarna lästes sedan igen och sammanställdes i en 

översiktstabell (se bilaga 2). Med syftet i åtanke söktes meningsbärande enheter i de 

artiklar som kunde svara mot det. Kategorierna framkom genom understrykning av ord 

och meningar som var relevanta för syftet i artiklarna, så kallade meningsbärande 

enheter. Kategoriseringen resulterade i 49 kategorier. Genom att markera 

meningsbärande enheter som hade likheter med varandra med samma färg kunde 12 

stycken subteman slutligen urskiljas. Även meningsbärande enheter vilka särskilde sig 

från de andra inkluderades. Utifrån dessa skapades fem teman efter en gemensam 

genomgång och diskussion. Temana som framkom utgör grunden för resultatet.  

 

De kvantitativa artiklarna värderades utifrån typ av evidens, beskriven av Segesten 

(2006) (se figur 1) och evidenskraft/styrka med en tabell av Socialstyrelsen (2012) (se 

figur 2).  Vi har modifierat tabellerna något, vad gäller beskrivningen. Typ av evidens 

graderades från 1 - 6, där 1 har högst evidens och 6 lägst evidens. 

Evidenskraften/graden bedömdes från ++++ till +, där ++++ står för hög evidens och + 

för mycket låg evidens. För bedömning av artiklarnas typ av evidens och 

evidenskraft/styrka (se bilaga 2).  
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Figur 1. Beskrivning av typ av evidens för de kvantitativa studierna (Segesten, 

2006). 

 

 

 

 

Evidenskraft/styrka Förklaring 

Hög (++++) Vi bedömer det som mycket osannolikt att ytterligare forskning 

ändrar vår skattning av resultatet. 

Måttlig (+++) Vi bedömer det som sannolikt att ytterligare forskning på ett 

betydelsefullt sätt ändrar vår skattning av resultatet och även 

själva resultatstorleken. 

Låg (++) Vi bedömer det som mycket sannolikt att ytterligare forskning 

på ett betydelsefullt sätt ändrar vår skattning av resultatet och 

även själva resultatstorleken. 

Mycket låg (+) Skattningen av resultatet är mycket osäker 

 

Figur 2. Beskrivning av evidenskraft/styrka för de kvantitativa studierna. 

(Socialstyrelsen, 2012) 

 

 

 

1 

RCT (en randomiserad kontrollerad studie) tillskrivs starkast evidens. 

Deltagare väljs genom slumpmässigt urval, experimentgrupp och 

kontrollgrupp finns. Resultatet anses kunna gälla för hela populationen 

vid tillräckligt stort deltagande. Faktorer som kan påverka resultatet 

kontrolleras eller elimineras så långt det går. 

 

 

2 

Ibland finns etiska eller praktiska hinder för att göra en RCT, då 

eftersträvas så stor likhet med RCT som möjligt. Detta kan kallas kvasi-

experiment. Urvalet sker löpande eller via ett bekvämlighetsurval. 

Kontrollgrupp saknas, istället får en grupp vara sin egen kontroll, genom 

mätning före och efter intervention. Påverkbara faktorer kan inte alltid att 

kontrolleras. 

3 En kvantitativ beskrivande studie är när effekter av interventionen mäts 

utan möjlighet till direkta jämförelser. Resultatet relateras till och 

diskuteras mot önskade mål och resultat från andra studier. 

4 Kvalitativa studier kan också ses som utvärdering av en viss intervention. 

Patienter, närstående, vårdare med flera beskriver sina erfarenheter av att 

ha varit med om interventionen. 

5 Beprövad erfarenhet får användas inom de områden där forskning ej får 

bedrivas, eller ej ännu har bedrivits. Beprövad erfarenhet bygger på den 

samlade erfarenheten hos ett antal praktiker och visar sig ofta i form av 

regler, rutiner och traditioner inom en verksamhet. 

6 Personlig erfarenhet anses ha lägst evidens. Personlig erfarenhet innebär 

att en person har dragit slutsatser utifrån tidigare användning av en 

intervention. Sådana erfarenheter kan vara värdefulla, men även 

vilseledande, eftersom önsketänkande och slump kan ha bidragit till 

slutsatserna. 
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RESULTAT 

Dataanalysen resulterade i fem teman och 12 subteman (se tabell 1). 

 

Tabell 1. Beskrivning av teman och subteman. 

 

Subteman Teman 

•Svårt att verbalisera känslor  

•Ensamhet är relaterad till tid 

Att sätta ord på ensamheten 

•Meningsfull vardag 

•Trosuppfattning 

Strategier för att hantera ensamhet 

•Att ha kärleksfulla relationer 

•Att ha givande relationer 

•Att sakna emotionell närhet 

•Att inte vara en del av samhället 

Att ha eller sakna betydelsefulla 

relationer 

•Psykisk ohälsa vid multisjukdom 

•Förlust av autonomi äventyrar hälsan 

Multisjuklighet 

•Depression 

•Psykisk ohälsa skiljer sig mellan kvinna och 

man 

Ohälsa till följd av ensamhet 

 

Att sätta ord på ensamheten 

Hur personer över 65 år upplever ensamhet varierar. Upplevelsen av ensamhet kan 

beskrivas som subjektiv och individuell. Den kunde vara relaterad till tid och beroende 

på om ensamheten var självvald eller påtvingad. 

 

Svårt att verbalisera känslor  

I en intervjustudie av Heravi-Karimooi, Anoosheh, Foroughan, Taghi Sheykhi och 

Hajizadeh (2010) associerar äldre ensamhet med ett emotionellt tillstånd med negativa, 

hemska och smärtsamma tankar. Ensamhet kunde ha allvarliga emotionella och 

psykiska konsekvenser. Deltagarna beskrev upplevda känslor av tomhet, desperation, 

otålighet och ångest. Dessa känslor beskrevs ha ökat behovet av hjälp från andra 

människor. Äldre personer i Graneheim och Lundmans studie (2010) beskriver att de 

flesta dagar ser likadana ut och att det inte finns någon att prata med. Även upplevelser 

av att känna sig dyster och att lida av tristess framkommer. I en studie av Stanley, 

Moyle, Ballantyne, Jaworski, Corlis, Oxlade, Stoll och Young (2010) säger äldre att 

ensamhet är personligt, privat och en individuell subjektiv upplevelse. Ensamhet är 

svårt att prata om, det är skamfullt och det ses som en negativ upplevelse, det känns 

som ett misslyckande att vara ensam. I Pettigrew och Roberts (2008) studie beskrev en 

liten del av deltagarna att de var generellt intoleranta mot andra människor. Dessa 

individer var mer aggressiva och uttryckte starka känslor av antagonism och bitterhet 
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mot andra generellt. Denna grupp beskrev sig som mer socialt isolerade än andra och 

kände en högra grad av ensamhet. 

 

I studien av Barg, Huss-Ashmore, Wittink, Murray, Bogner och Gallo (2006) var 

ensamhet det mest valda ordet för att beskriva en deprimerad person eller hur det kändes 

att själv vara deprimerad. Ord som användes för att beskriva en annan deprimerad 

person var ensam, ointresse, ledsen och inte så pratsam. När de satte ord på hur de 

själva kände sig blev ordvalen ledsen, ensam, trött, orolig, deprimerad och fysisk 

smärta. Äldre såg ensamhet som en inkörsport till depression. Flera såg den som 

självvald och som en naturlig del av att åldras. Äldre som upplevt ensamhet veckan före 

intervjun hade känslor som är starkt associerade med depressiva symtom, ångest och 

hopplöshet. 

    

Ensamhet är relaterad till tid 

Upplevelsen av ensamhet var mer påtaglig vissa tider på dygnet. Även årstid och olika 

perioder i livet påverkade upplevelsen av ensamheten. Några äldre kände sig mer 

ensamma på kvällen även om de hade haft fullt upp på dagen och tyckte att den hade 

varit givande. På vintern var det vanligare att känna sig ensam, då mer tid spenderas 

inomhus i hemmet. Ensamhet bland personer över 65 år sågs som något som skiftar 

mellan olika skeden i livet. Ensamhet sågs inte nödvändigtvis vara associerad med ett 

permanent tillstånd hos äldre (Stanley, et al., 2010). En studie av Pettigrew och Roberts 

(2008) beskriver att flertalet äldre känner sig ensamma någon gång, men vissa av de 

äldre ansåg sig vara kroniskt ensamma. 

 

Strategier för att hantera ensamhet 

Ett flertal artiklar tar upp hur äldre handskas med ensamhet. Strategierna varierar mellan 

kvinnor och män och beror till viss del på vilka erfarenheter och intressen som finns 

sedan tidigare. 

       

Meningsfull vardag 

I en studie av Stanley, et al. (2010) beskriver äldre att de är medvetna om att de behöver 

ta itu med upplevelsen av ensamhet och att de själva bör agera för att minska 

ensamheten. De vanligaste sätten att handskas med ensamheten var genom att försöka 

ha en positiv attityd och att delta i meningsfulla aktiviteter.  

 

Några äldre personer i Graneheim och Lundmans (2010) studie beskriver en känsla av 

säkerhet och trygghet med att vara ensamma. De äldre i denna studie hade eget boende. 

Flera av de äldre var glada för varje ny dag, levde i tillförsikt och hade ingen önskan om 

att det skulle vara annorlunda. Några äldre kände sig fria med möjlighet att fatta beslut 

utan att behöva tillfråga någon annan och att vara förskonad från arbetsuppgifter och 

sysslor. Det beskrevs som positivt att kunna vila i lugn och ro samt själv kunna välja att 

ha sällskap eller inte. Att inte behöva ta hand om någon annan sågs även det som något 

positivt. De allra äldsta beskriv att de hade accepterat sin ensamhet, levde i nuet, tänkte 

inte på det förflutna och oroade sig inte över framtiden. 
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Pettigrew och Roberts (2008) skriver att arrangemang runt mat och dryck är det 

vanligaste sättet för äldre att umgås och interagera. Några äldre beskrev att när de tog 

hand om ett djur fick de en känsla av tillgivenhet. Det innebar även en positiv vinst i 

form av regelbunden motion. 

 

Bekhet och Zauszniewski (2012) undersökte om idérikedomen påverkades av ensamhet. 

Äldre kvinnor hade högre idérikedom än äldre män. Ensamhet var av betydelse, då äldre 

som inte upplevde ensamhet visade på större idérikedom än äldre som kände ensamhet.  

 

Pettigrew och Roberts (2008) visar att det fanns några vanliga aktiviteter som äldre ofta 

ägnade sig åt. Att läsa böcker och tidningar var vanligt och sågs av vissa äldre som 

”självmedicinering”. Trädgårdsarbete hade både fysiska och kognitiva fördelar. Ofta tog 

det tid att arbeta i trädgården vilket fick dagen att gå. Även för de äldre som på grund av 

försämrad ork eller hälsa inte kunde delta i trädgårdsarbetet så gav det tillfredställelse 

att kunna sitta och se ut över trädgården. Att se på TV var en aktivitet som många ansåg 

vara tillåten att göra på kvällarna, om programmen var av god kvalitet. Däremot ansågs 

tv-tittande på dagen som att ha gett upp för ensamheten. Programmen som visades på 

dagen var oftast av sämre kvalitet som dokusåpor och liknande. 

 

Trosuppfattning 

Förluster och stora livsförändringar kan leda till upplevelsen av minskad mening med 

livet och av att sakna en känsla av tillhörighet. Äldre ifrågasatte sin tro på Gud och den 

egna dödligheten vid förlust av en nära anhörig (Stanley, et al., 2010). Äldre som var 

troende hade en känsla av att alltid ha någon att vända sig till, att allt skulle ordna sig, 

och oroade sig inte för vad framtiden bar med sig (Graneheim & Lundman, 2010).  

 

Att ha eller sakna betydelsefulla relationer 

Detta tema var det som framkom tydligast. Relationerna kunde vara med anhöriga, 

vänner, vårdare eller djur. Även i hur pass stor grad äldre kände sig delaktiga i 

samhället påverkade känslan av ensamhet. 

 

Att ha kärleksfulla relationer  

Wilson, Mottram och Sixsmith (2007) beskriver att främsta orsaken till att äldre levde 

ensamma var till följd av en make/makas död. Att inte bo nära vänner och familj ansågs 

vara en riskfaktor för depression. Även Heravi-Karimooi, et al. (2010) beskriver att de 

flesta som bor ensamma gör det efter en make/makas död. Att vara ensamboende ökade 

känslan av ensamhet. I en studie av Constanca, Salma och Shah (2006) framkommer det 

att 19 procent (n=610) av gifta upplevde psykisk ohälsa, detsamma gällde 

skilda/separerade. Ensamstående hade lägst upplevd psykisk ohälsa med 14 procent 

(n=57) jämfört med änkor/änkemän där 24 procent (n=273) upplevde psykisk ohälsa. 

 

Pettigrew och Roberts (2008) menar också att ensamhet kommer av en gradvis bortgång 

av vänner, och familjemedlemmar som är för upptagna med sina egna liv för att 

spendera tid med sina åldrande släktingar. Ensamhet ses ofta som en oundviklig del av 

den naturliga process det innebär att åldras. I en studie av Stanley, et al. (2010)  
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associerades ensamhet ofta med förlust, särskilt i processen av att sörja en anhörigs död. 

Vårdpersonal förknippade ensamhet med hur bra äldre kunnat anpassa sig till 

förändringar och förluster i livet som en nära anhörigs död. Att leva med en förlust och 

att sörja signifikanta personer är något som ökar upplevelsen av ensamhet. Äldre 

beskrev att de inte hade någon att prata med, att de kände sig övergivna och bortglömda. 

Ingen kom på besök, ringde eller besvarade telefonsamtal och detta bidrog till en känsla 

av ensamhet (Graneheim & Lundman 2010). Äldre kände sig isolerade och avskurna 

från signifikanta personer. Äldre hade brist på meningsfulla relationer som följd av att 

ha blivit övergiven, en skilsmässa, död och brist på emotionellt stöd (Heravi-Karimooi, 

et al. 2010). 

 

I studien från Iran av Heravi-Karimooi, et al. (2010) beskriver äldre kvinnor att deras 

barn har en stark ovilja mot att de gifter sig igen efter makens död. Kvinnorna var inte 

ute efter sexuell närhet utan vänskap och emotionell intimitet värderades högre i deras 

ålder och att försöka undkomma ensamheten. Men omgifte ansågs vara stigmatiserande 

i den Iranska kulturen, särskilt för kvinnor.  

 

Att ha givande relationer  

Att ha relationer av bra kvalitet motverkar ensamhet. Det vill säga relationer som ger 

mer energi än de tar. Sådana relationer kan skapas med familj, vänner, djur och 

vårdpersonal. Relationer av dålig kvalitet kan resultera i en känsla av ofrivillig 

ensamhet. Att ha en bra kvalitet på en relation med en vårdare beskrevs som 

problematiskt. Oftast så har vårdaren ont om tid för de dagliga besöken och får 

prioritera matlagning och sjukvård före interaktion i form av samtal, trots att vårdarna 

ofta vet att äldre är ensamma (Stanley, et al., 2010). Existerande vänner i äldre 

åldersgrupper värderades för sitt kamratskap. Att träffa nya äldre vänner ansågs vara 

mindre tillfredställande då många ansågs ha kommunikationsproblem och ofta klagade 

mycket. Många äldre föredrog att ha vänner i varierande ålder för att öka mångfalden 

och för att behålla kontakten med sina yngre generationer (Pettigrew & Roberts, 2008). 

 

Att sakna emotionell närhet 

Brist på mänsklig kontakt och emotionella relationer var det som främst associerades 

med ensamhet. Äldre som inte hade egna barn eller vars barn flyttat bort upplevde sig 

mer ensamma (Pettigrew & Roberts, 2008). Även deltagare som bodde i samma hus 

som sina barn berättade att de upplevde sig ensamma. Då fanns en fysisk men ingen 

emotionell närhet till sina anhöriga (Heravi-Karimooi, et al. 2010). Constanca, et al. 

(2006) påvisar att äldre som känner sina grannar har mindre andel psykisk ohälsa än 

äldre som inte gör det. Stanley, et al. (2010) beskriver att bristen på fysisk kontakt och 

beröring ökar känslan av ensamhet. I studien beskriver vårdpersonal svårigheten i att 

beröra äldre utan att vara oprofessionell och att det ses som konstigt. 

  

Att inte vara en del av samhället 

Flera äldre beskrev att känslan av ensamhet har ökat, delvis berodde det på avsaknad av 

kvalitativ hälso– och sjukvård och en sjukförsäkring som inte täckte all nödvändig vård. 

Även om sjukvård och annan service fanns så upplevde äldre en brist på information, 

transportsvårigheter och långa avstånd som ett hinder för att besöka sjukvården eller 
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andra kommunala serviceinrättningar (Heravi-Karimooi, et al., 2010). En känsla av att 

inte vara en del av, och delaktig i samhället gjorde att äldre kände sig mer isolerade och 

ensamma (Stanley, et al., 2010). 

 

Multisjuklighet 

En del artiklar drog paralleller mellan ensamhet och multisjukdom. I alla artiklar 

framkom det inte tydligt att det var just multisjukdom som ledde till en ökad grad av 

ensamhet, men bristen på autonomi till följd av multisjukdom eller ohälsa sågs spela in. 

Lika så försämrad hälsa till följd av multisjukdom eller till följd av åldrande. 

 

Psykisk ohälsa vid multisjukdom 

I en studie av Constanca, et al. (2006) framkom att 30 procent (n=999) av äldre som 

rapporterade begränsningar på grund av sjukdom, upplevde psykisk ohälsa, och det 

ökade med antalet hälsoproblem och diagnoser. Vid ett hälsoproblem uppgick den 

psykiska ohälsan till 12 procent (n=201) och i gruppen där äldre hade sex eller fler 

hälsoproblem var siffran 54 procent (n=48). Montesó, Ferre, Lleixa, Albacar, Aguilar, 

Sanchez och Lejeune (2012) beskriver att multisjuka kvinnor visade mer depressiva 

symtom 64,9 procent (n=97) än kvinnor utan multisjukdom 35 procent (n=60). 75 

procent (n=160) av män med åldersrelaterad försämrad fysisk hälsa uppvisar 

depression. 

 

Bekhet och Zauszniewski (2012) skriver att äldre kvinnor hade högre medelvärde på 

funktionell status, det vill säga kapacitet att sköta ADL (aktiviteter i det dagliga livet) än 

äldre män. Resultatet visar också att äldres uppfattning om sin allmänna fysiska och 

mentala hälsa inte påverkades av upplevd ensamhet. Ingen skillnad sågs mellan kön.  

 

Förluster som äventyrar hälsan 

Att få försämrad mobilitet, nedsatt hörsel och syn gjorde att äldre upplevde mer 

isolering och ensamhet beskriver Pettigrew och Roberts (2008). Även Stanley, et al. 

(2010) anser att försämrad mobilitet kan öka känslan av ensamhet. I en studie av 

Graneheim och Lundman (2009) beskriver äldre att de saknar sin tidigare mobilitet. 

Äldre beskriver att synen har försämrats, hörseln är nedsatt och benen känns svaga. 

Dessa förluster och den ökande graden av att vara beroende av andra bidrog till 

upplevelsen av ensamhet, då möjligheten att vara självständig minskat. Nu var äldre 

beroende av hjälp för att klara ADL (aktiviteter i det dagliga livet), fritidsaktiviteter och 

socialisering.  

 

Montesó, et al. (2012) anser att ett resultat av kroniska sjukdomar och bristande hälsa är 

förlust av autonomi, och detta kan ses som en riskfaktor för depression. Förlust av hälsa 

är associerad med depression i alla åldersgrupper. Stanley, et al. (2010) säger att 

anpassningen som krävs när en äldre person flyttar till ett särskilt boende på grund av ett 

ökat behov av hjälp är en potentiell faktor som kan öka upplevelsen av ensamhet. 

Heravi-Karimooi, et al. (2010) beskriver att äldre fick den mesta hjälpen och stödet av 

sin make eller maka, efter deras död minskade självständigheten då de fick förlita sig på 

hjälp av vårdpersonal. 
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Ohälsa till följd av ofrivillig ensamhet 

Upplevelser av ensamhet sågs ge ökad risk för depressiva symtom. Kvinnor sågs ha en 

större risk än män att drabbas av psykisk ohälsa. Även att ha det dåligt ställt ekonomiskt 

sågs bidra till ökad psykisk ohälsa. Dålig ekonomi kunde komma av en make/makas 

död eller låg inkomst i form av pension. 

 

Psykisk ohälsa 

I en studie av Bekhet och Zauszniewski (2012) sågs att äldre över 65 år som upplevde 

ensamhet hade högre andel depressiva symtom än äldre som inte kände sig ensamma. 

Äldre med upplevd ensamhet visade även på mer oro jämfört med äldre som inte kände 

ensamhet. Wilson, et al. (2007) anser att om äldre har en dålig ekonomi så är det en 

riskfaktor för depression. 16 procent av män (n=113) och 23 procent (n=263) av 

kvinnorna i studien var deprimerade.  

 

Psykisk ohälsa skiljer sig mellan kvinna/man 

Monteso, et al. (2012) säger att i alla åldersgrupper så ses kvinnor ha en större andel 

depression än män. Kvinnors depressions prevalens är relativt stabil över 

åldersgrupperna och ökar endast bland kvinnor över 65 år. Vidare beskriver Monteso, et 

al. (2012) att ensamboende kvinnor handskas bättre än män med ensamhet om de har 

resurser att göra det. Ofta gör de hushållsarbete för att fördriva tiden. Att ha en dålig 

relation till sina barn och deras make/maka var något som visade sig påverka äldre män 

i högre grad än äldre kvinnor. Deprimerade män genomgår större psykologiska och 

mentala förluster än vad kvinnor gör. I en studie av Constanca, et al. (2006) visade det 

att 22 procent (n=482) av de äldre kvinnorna upplevde psykisk ohälsa jämfört med 

männen, där siffran var 15 procent (n=517). Resultatet visade även att psykisk ohälsa 

ökade med åldern. I gruppen 65-69 år var siffran 15 procent (n=340), för 70-79 år sågs 

22 procent (n=491), och för de äldsta, 80 år och äldre var det 24 procent (n=168) som 

upplevde psykisk ohälsa. 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie gjordes för att försöka sammanställa tidigare forskning om fenomenet 

ensamhet. I efterhand är vår reflektion att vi kunde genomfört en empirisk 

datainsamling med semistrukturerade intervjuer för att beskriva äldres upplevelse av 

ensamhet än mer djupgående. Det är viktigt att försöka finna forskning som rör ett visst 

fenomen som i detta fall är begreppet ensamhet hos äldre personer över 65 år. Denna 

litteraturstudie kan nu ligga till grund för att använda en annan metod för att gå vidare 

med frågeställningen. En intervjustudie skulle nu kunna göras. Detta fanns dock inget 

tidsutrymme till att genomföra under vår pågående utbildning. I början av 

datainsamlingen var det svårt att hitta bra sökord som genererade relevanta artiklar, 

sökorden ändrades därför genom sökprocessen. Både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar har bearbetats i litteraturstudien, för att de båda metoderna kan komplettera 

varandra bra. Vissa svårigheter fanns med att hitta nyare forskning i form av kvalitativa 
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artiklar som behandlar ämnet. Artiklar som publicerats före år 2006 exkluderades, då 

litteraturstudien avser att presentera aktuell forskning. 

 

Att översätta engelskspråkiga artiklar till svenska, innebar svårigheter. Vissa ord och 

meningar kan inte översättas på ett fullgott sätt så att hela essensen i meningen kvarstår. 

Artiklarna som har använts härstammar från Sverige, Storbritannien, Iran, Spanien, 

Australien och USA. Det faktum att artiklar är inkluderade från stora delar av världen 

kan påvisa likheter och skillnader i hur ensamhet upplevs globalt. Artiklarna som 

analyserats har valts då de svarar mot syftet och frågeställningen. Dataanalysen av 

artiklarna har gjorts med en analysmodell av Axelsson (2012). Under dataanalysen 

samlades meningsbärande enheter samman till subteman. Att sortera in data under 

subteman och senare teman var lite problematiskt, då mycket av data berörde flera 

ämnen och således hade kunnat sorteras in under flera teman. Axelsson (2012) anser 

inte att artiklarna behöver genomgå en kvalitetsgranskning, då metod och urval finns 

beskrivet i översiktstabellen (se bilaga 2). Detta gjorde författarna ändå med de 

kvantitativa artiklarna. Dels för att i kvantitativa studier är det vanligare att 

kvalitetsgranska studierna. Dessutom var det en träning för oss att öva upp denna 

förmåga, därför skiljer sig rubrikerna något i översiktstabellen (se bilaga 2). 

 

De kvantitativa artiklarna kvalitetsgranskades med en modell beskriven av Segesten 

(2006) (se figur 1) och med en tabell för evidenskraft/grad av Socialstyrelsen (2012) (se 

figur 2). Det som visade sig vara mest problematiskt var att värdera vilken evidenskraft 

artiklarna hade, då detta alltid innebar en viss tolkning. Även att värdera typ av evidens 

i artiklarna var svårt, då vår studie innehöll två artiklar som var både kvantitativa och 

kvalitativa. Analysen i denna litteraturstudie är mer beskrivande, men med en ansats av 

att vara analyserande. Med den tid som fanns att disponera har endast en beskrivning av 

de inkluderade studierna kunnat göras.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att många personer över 65 år försöker hantera sin ensamhet på egen 

hand, genom meningsfulla aktiviteter som att läsa, se på TV, ägna sig åt religion samt 

att vara aktiva i trädgårdsarbete när det erbjuds. Chen och Fu (2008) beskriver att ju mer 

de äldre önskade att få vänner, ju oftare deltog de i fritidsaktiviteter. De äldre som 

upplevde sig ha en god hälsa deltog mer frekvent i aktiviteter än de som upplevde sig ha 

en sämre hälsa. 81, 9 procent (n=499) av de äldre såg dagligen på TV och 7 procent 

(n=499) läste och umgicks med vänner varje dag. Detta styrker vårt resultat där de äldre 

ofta ägnade sig åt några av ovanstående aktiviteter. Värt att notera är att i vårt resultat 

framkommer att några äldre ser ensamheten som något positivt även om den inte alltid 

var självvald.  

 

Att ha betydelsefulla relationer och någon att dela emotionella upplevelser med tycks 

vara viktigast för att minska känslan av ensamhet hos äldre. Framförallt ses stora 

livsförändringar som en livspartners död, ha stor inverkan på hur äldre upplever hälsa. 

Änkor och änkemän upplevde mer psykisk ohälsa och lidande än de som inte förlorat 

sin livskamrat. I Socialstyrelsens Folkhälsorapport (2009) framgår det att åldrandet ökar 

risken för psykisk ohälsa på grund av sociala, psykologiska och biologiska faktorer. Här 

nämns bland annat, att få sämre kroppslig funktionsförmåga eller förlora sin livskamrat 
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som två orsaker till att äldre drabbas av nedstämdhet och ångest. Detta stödjer det 

resultat som framkommit i denna litteraturstudie. I studien ses även att ensamhet och 

isolering ökar med antal hälsoproblem och diagnoser.  

 

Just ensamhet var det ord äldre själva mest förknippade med begreppet depression, och 

att ensamhet ofta var en inkörsport till depression. Många äldre upplever depressiva 

symtom och har ett stort psykiskt lidande. Enligt Socialstyrelsens Folkhälsorapport 

(2009) är den självrapporterade psykiska ohälsan vanligare hos kvinnor än män. Bland 

de allra äldsta (85 år och äldre) rapporterar nästan var tredje kvinna och var femte man 

upplevelser av oro, ängslan eller ångest. Rapporten visar också tydligt att den psykiska 

ohälsan ökar med stigande ålder. Luanaigh och Lawlors (2008) studie beskriver att 

ensamhet och depression är starkt associerade med varandra. Kvinnor är mer ensamma 

och deprimerade än män. Ensamhet ökar med stigande ålder, särskilt den emotionella 

ensamheten. Vidare beskriver dessa forskare att när depression förekommer i samband 

med ensamhet så ökar dödligheten till dubbelt så hög som när depression förekommer 

utan upplevelse av ensamhet. Detta går helt i linje med de fynd som gjorts i vår studie 

som visar att äldre kvinnor i större utsträckning är mer deprimerade än äldre män och att 

ensamhet och depression är starkt knutna till varandra. 

 

Ensamheten upplevdes genom ångest, oro, sorgsenhet och fysisk smärta. Vilket visar att 

hela människans berörs på olika plan. Ensamheten påverkar även idérikedomen, äldre 

som inte upplevde sig ensamma hade högre idérikedom än övriga. Ensamheten upplevs 

starkare om närstående inte har tid att engagera sig, men samtidigt finns en förståelse 

hos äldre att livet är sådant, och det tycks göra att den upplevda ensamheten ökar. 

Alpass och Neville (2003) beskriver att ensamboende och äldre som inte hade ett 

nätverk av närstående visade mer symtom på depression, liksom de äldre som hade 

försämrad hälsa. I likhet med vårt resultat så har närstående en stor betydelse för hur 

äldre upplever sin hälsa.  

 

Ensamhet sågs kunna vara relaterad till tid, framförallt nämndes kvällar, nätter, helger 

och vinterperioden som tider då ensamheten upplevdes mest och svårast. Att flytta till 

särskilt boende på grund av ökat vårdbehov ses som en riskfaktor för ökad upplevelse 

av ensamhet. 

 

Egna reflektioner 

Om ensamheten och rädslan för ensamhet, är som störst på helger och nätter, är det då 

ett förlegat synsätt att minska personaltätheten just dessa tider på grund av att dusch, 

tvätt, inköp och andra göromål skett på veckodagarna? Möjligen är det en rutin som 

kanske bör ses över. De som själva kan bestämma över hur tiden skall spenderas, 

planerar festligheter och andra sammankomster under helgerna. Önskan och behovet av 

att förgylla helgerna lite extra tycks inte försvinna med stigande ålder. Mellanmänskliga 

möten och tid för skratt har stor betydelse även för äldre människor. Tidsbrist anges ofta 

som skäl till att saker och ting inte utförs, men det är inte enbart tiden som spelar roll i 

mötet med en människa. Det är även att aktivt lyssna på vad som sägs och att vara 

närvarande i samtalet. 
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Att ensamhet kan leda till psykisk ohälsa framkom tydligt. Något som inte framkom 

lika tydligt som förväntat, var om ensamhet leder till fysisk ohälsa. Att vara multisjuk 

och att ha en nedsatt hälsa visade sig kunna leda till psykisk ohälsa, men om bara 

ensamhet i sig leder till fysisk ohälsa kunde inte bevisas i studien även om det troligtvis 

är så. 

 

Vid nästa möte med en multisjuk kvinna i 80 års ålder som förlorat sin livskamrat för 

dryga halvåret sedan, hur tänker du som sjuksköterska då? Förhoppningen är att denna 

litteraturstudie har gett en ökad förståelse för hur äldre upplever ensamhet. Resultatet av 

litteraturstudien kan användas av både sjuksköterskor och övrig hälso– och 

sjukvårdspersonal för att öka medvetenheten kring de faktorer som bidrar till ensamhet 

samt hur den upplevs av äldre människor. 

 

Kliniska implikationer  

 

 Sjuksköterskan bör vara engagerad och ta sig tid att lyssna på vad äldre har att 

berätta och att beröra äldre fysiskt kan göra att upplevelsen av ensamhet 

minskar.  

 

 Vårdrelationen bör vara byggd på tillit, där den äldre personen känner sig trygg. 

Sjuksköterskan bör stötta och guida på vägen till att finna en meningsfull 

vardag, genom att informera om möjliga aktiviteter och de utbud som finns.  

 

 Ett vårdande samtal kan minska det livslidande som ensamheten kan innebära 

för många äldre människor. Genom att själva sätta ord på funderingar och 

känslor kan möjliga åtgärder synliggöras för att minska ensamheten. 

 

 Sjuksköterskan bör reflektera över hur äldre beskriver sin upplevda ensamhet, 

för att tillsammans finna ett individanpassat stöd. Detta för att förebygga och 

minska redan uppkommen ohälsa. 

 

 Handlingsplan för hälso- och sjukvården som beskriver hur äldre som upplever 

ensamhet kan bemötas, för att motverka att ensamheten leder till ohälsa. 

 

SLUTSATSER 

Att uppleva ensamhet är vanligt förekommande hos äldre personer, främst bland änkor, 

änkemän och äldre som inte har några närstående eller har få eller knappast några 

fritidsaktiviteter. Ensamheten kan leda till ohälsa. För att äldre personer skall våga 

berätta om något så privat som ensamhet, krävs att sjuksköterskan etablerar en god 

vårdrelation till den som vårdas så denne känner sig trygg. Där igenom kan samtal ske 

och en eventuell förändring till ett ökat välbefinnande. Sjuksköterskan har ett ansvar att 

närma sig frågan om ensamhet och att beröra ämnet även med anhöriga. Det är även av 

vikt att äldre personer har aktiviteter som känns meningsfulla för den enskilda 

individen. Något att ha i åtanke är att somatiska symtom ofta hänger samman med 

psykisk ohälsa, detta kan bidra till att fler äldre med psykisk ohälsa uppmärksammas. 

Det finns behov av speciella eller anpassade mätredskap för att påvisa psykisk ohälsa, 
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samt hur psykisk ohälsa bäst behandlas hos äldre. Idag förskrivs en stor mängd 

stämningshöjande läkemedel ut till äldre personer. Frågan är om det är det bästa sättet 

att möta problemet. Detta är något som kan behöva forskas mera om i framtiden. 
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Bilaga 1 

 

Översikt av artikelsökning. 

 

 

Söksystem/databas Sökdatum Sökord Antal 

träffar 

Urval Antal 

artiklar 

använda 

Cinahl 1/11-2012 Loneliness, aged, 80 

and over och mental 

health I alla fält 

35 4 3 

Cinahl 1/11-2012 Loneliness i title, 

aged, 80 and over 

och mental health I 

alla fält   

 

8 0 0 

Cinahl 1/11-2012 Loneliness, aged, 80 

and over och 

geriatric psychiatry I 

alla fält 

3 0 0 

Cinahl 2/11-2012 being alone in later 

life I title 

1 1 0 

Cinahl 2/11-2012 Loneliness och 

elderly i MW 

21 2 1 

Cinahl 5/11-2012 Depression, 

loneliness och in old 

age I MJ 

24 4 1 

Cinahl 10/11-

2012 

Loneliness, elderly 

och qualitative study 

I alla fält. 

Publicerade från 

2007 och framåt. 

8 1 1 

Pub Med 10/11-

2012 

Loneliness I Mesh 

Major Topic. Aged 

och qualitative study 

I alla fält. 

Publicerade från 

2007 och framåt. 

17 3 3 

Totalt   117 15 9 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Översiktstabell av artiklar i kronologisk ordning. 

 

Titel, författare, 

tidsskrift, årtal, 

land 

Syfte Metod, urval, 

instrument 

Resultat Slutsats 

 

Titel: A Mixed-

Methods Approach to 

Understanding 

Loneliness and 

Depression in older 

Adults 

 

Författare:  

Barg, K. F.,  

Huss-Ashmore, R., 

Wittink, N. M., 

Murray, F. G., 

Bogner, R. H. & 

Gallo, J. J. 

 

Tidsskrift:  

The Journals of 

Gerontology: Social 

Sciences  

 

Årtal: 2006 

 

Land: USA 

 

Typ av evidens: 3 

 

Evidenskraft/styrka:  

++++ 

Syftet var att 

definiera 

begreppsinnebörden 

i fenomenet 

depression hos äldre 

människor, utifrån 

de äldre själva. 

Detta för att 

vårdgivare och de 

drabbade skall 

kunna närma sig 

varandra i 

förståelsen om hur 

depression benämns 

och hur den erfars 

av äldre människor. 

Kvalitativ och 

kvantitativ studie 

i två delar. 

Med fokus på 

variablerna 

ensamhet och 

depression. 
 

Urvalet - del I 

gjordes via 

primärvården.  

773 personer 

tillfrågades att 

delta. 355 

personer tackade 

ja. (ålder 65 år 

och äldre) 
 

102 personer 

medverka i del II.  

Äldre utan 

betydande 

depressiva 

symtom på en 

standardiserad 

bedömningsskala 

inkluderades  

 

Instrument, se 

(bilaga3): Center 

for Epidemiologic 

Studies–

Depression scale, 

Beck Anxiety 

Inventory, Beck 

Hopelessness 

Scale, Medical 

Outcomes Study 

Short Form-36, 

ANTHROPAC 

Data analyserades 

med metoder 

beskrivna av  

Borgatti (1996) 

Boeije (2002) 

Morrow (2005). 

Ensamhet var 

mycket 

framträdande när 

de äldre själva 

fick beskriva en 

deprimerad 

person eller sig 

själva när de 

kände sig 

deprimerade.  

 

Äldre såg 

ensamhet som en 

föregångare till 

depression, som 

självvald 

tillbakadragande 

eller som en 

naturlig del av att 

åldras. 

 

De som upplevt 

ensamhet veckan 

före intervjun 

hade känslor som 

är starkt 

associerade med 

depressiva 

symtom, ångest 

och hopplöshet. 
 

Ord som 

användes för att 

beskriva en 

deprimerad 

person var 

ensam, ointresse, 

ledsen, inte så 

pratsam 

 

Ord för att 

beskriva sig 

själva när de var 

deprimerade var 

ledsen, ensam, 

trött, orolig, 

deprimerad och  

fysisk smärta. 

 

Ensamhet var 

ett mycket 

framträdande 

fenomen när 

äldre personer 

satte ord på 

hur de såg 

annan person 

eller sig själva 

när de var 

deprimerade. 

 

Ensamhet 

ansågs som en 

föregångare 

till depression. 

 

Ensamhet var 

starkt 

associerad till 

depressiva 

symtom, 

ångest och 

hopplöshet. 

 

Studien bidrar 

med ökad 

förståelse för 

hur äldre 

personer ser 

på ensamhet 

och 

depression. 

 



 

Titel, författare, 

tidsskrift, årtal, 

land 

Syfte Metod, urval, 

instrument 

Resultat Slutsats 

 

Titel: “Psychological 

distress, loneliness and 

disability in old age” 

 

Författare:  

Constanca, P.,  

Salma, A  

& Shah, E. 

 

Tidsskrift: 

Psychology, Health & 

Medicine 

 

Årtal: 2006 

 

Land: England 

 

Typ av evidens: 4 

 

Evidensgrad/styrka:  

+++ 

 

 

 

Målet med 

studien var: 

 

A: Att mäta 

förekomsten av 

psykisk 

utmattning/ 

lidande och 

ensamhet hos 

äldre män och 

kvinnor. (65 år 

och äldre.) 

 

B: Att klargöra 

sambandet 

mellan psykisk 

ohälsa, hälsa 

och andra 

variabler 

 

C: Att 

bestämma 

förhållandet 

mellan 

ensamhet och 

psykiskt lidande 

 

Kvantitativ studie 

*Tvärsnittsstudie  

*Enkät 

Variabler, 

psykiskt lidande 

och 

självrapporterad 

ensamhet. 

 

Urvalet gjordes 

från en tidigare 

tvärsnittsstudie 

Deltagarna var 65 

år och bosatta i 

privata hushåll.  

 

Totalt gav 999 

personer 

samtycke och 

deltog i studien.  

 

Intervjuer med 

hjälp av en 

strukturerad enkät 

och utbildade 

intervjuare. 77 

procents 

svarsfrekvens.  

 

Instrument som 

användes se 

(bilaga3):  

GHQ-12,  

 

 

 

Förekomst av psykisk 

ohälsa var: 

65-69 år 15 procent 

(n=340)  

70-79 år 22 procent 

(n=491) 

80 år 24 procent 

(n=161) 

*Kvinnor 22 procent 

(n=482) 

*Män 15 procent 

(n=517) 

Ingen skillnad om 

man var gift eller 

separerad/skild (19 

procent) (n=58) 

jämfört med 

änka/änkemän (24 

procent) (n=273) 

De som kände 

ensamhet hade högst 

psykiskt ohälsa (55 

procent) (n=66) 

jämfört med de som 

uppgav ha god 

livskvalité (17 

procent) (n=819) 

Andel personer med 

psykisk påfrestning 

ökade med antalet 

hälsoproblem. (1 

hälsoproblem 12 

procent (n=201) - 6 

hälsoproblem eller 

fler 54 procent (n= 

48) upplevde psykisk 

ohälsa). 30 procent 

(n=396) av de som 

rapporterade 

begränsningar på 

grund av sjukdom, 

upplevde psykisk 

ohälsa.  

 

Förekomst av 

psykisk 

ohälsa var 20 

procent.  

Sjukdom och 

funktions-

hinder är 

relaterade till 

psykiskt 

lidande i 

ålderdomen. 

Känslan av 

ensamhet är 

den enskilt 

viktigaste 

faktorn för 

psykiskt 

lidande. 

Att inte känna 

sina grannar 

ökar 

sannolikheten 

för 

depression. 

Vikten av att 

förbättra 

upptäckten 

och 

behandling av 

psykiskt 

lidande hos 

äldre personer 

bör ses över. 

Bland annat 

hos de som 

verkar 

isolerade och 

uttrycker 

ensamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Titel, författare, 

tidsskrift, årtal, 

land 

Syfte Metod, urval, 

instrument 

Resultat Slutsats 

 

Titel: Depressive 

symtoms in the very 

old living alone: 

prevalence, incidence 

and risk factors. 

 

Författare: Wilson, K., 

Mottram, P och 

Sixsmith, A. 

 

Tidsskrift: 

International Journal 

of Geriatric Psychiatry 

 

Årtal: 2007  

 

Land: Storbritannien 

 

Typ av evidens: 3 

 

Evidenskraft/styrka: 

+++ 

 
 

Syftet är att 

beskriva 

prevalens, 

incidens och 

associerade 

riskfaktorer av 

kliniskt 

signifikanta 

depressiva 

symtom i 

denna 

population 

med särskild 

betoning på 

hemmiljöns 

betydelse.  

Kvantitativ studie. 

Deltagarnas 

mentala hälsa, grad 

av kognitivitet, 

sociala kontaktnät 

och grad av 

ensamhet 

bedömdes. 

 

Deltagarna 

rekryterades genom 

primärvårdsorganis

ationer. Brev 

sändes till invånare 

mellan 80 och 90 år 

gamla som bodde i 

eget hem eller 

skyddat boende.  

 

Instrument som 

användes se 

(bilaga3): 

ADL Staircase, 

GDS, HOOP, 

MMSEa, Physical 

Symtom List, 

STATA, Usability 

of Housing 

Questionnaire 

Brevkontakt 

genererade 516 

positiva och 276 

negativa svar. 376 

personer 

inkluderades 

slutligen i studien. 

Av de ursprungliga 

376 deltagarna 

följdes 316 stycken 

upp, vilket 

genererade data på 

303 individer. Den 

initiala modellen 

för riskfaktorer med 

klinisk relevans för 

depressiva symtom 

inkluderade: Att 

inte bo nära vänner 

och familj, dålig 

tillfredställelse med 

ekonomin. Vid 

baslinje intervjun 

framkom att 

prevalensen för 

depressiva symtom 

var 21 procent. Den 

årliga incidensen 

blev 12,4 procent. 

Största delen av 

deltagarna 

bodde ensamma 

som följd av en 

make/makas 

död. Kvinnor 

var mer 

deprimerade 23 

procent (n=263) 

jämfört med 

män 21procent 

(n=113). 

De främsta 

riskfaktorerna 

för depression 

var att inte bo 

nära vänner/ 

familj och att 

vara missnöjd 

med sin 

ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel, 

författare, 

tidsskrift, 

årtal, land 

Syfte Metod Urval Resultat 

 

Titel: 

Adressing 

loneliness in 

later life 

 

Författare: 

Pettigrev, S 

och Roberts, 

M. 

 

Tidsskrift: 

Aging & 

Menthal 

Health 

 

Årtal:2008 

 

Land: 

Australien 
 

Målet med studien 

var att fokusera på 

flera metoder som 

används av seniorer 

för att handskas 

med ensamhet och 

kombinerade dessa 

för att generera 

specifika 

interventions 

rekommendationer. 
 

Kvalitativ studie 

Semistrukturerade 

intervjuer hölls i 

deltagarnas hem. 

När de primära 

temana tagits fram 

inbjöds 3 äldre en 

intervjuperson och 

2 andra för att få ta 

del av resultatet. 

De instämde till 

stor del. Vilket 

ökade 

trovärdigheten för 

studien. Kvalitativ 

innehållsanalys 

gjordes med en 

metod av Glaser 

och Strauss (1967). 

Deltagarna 19 

personer över 65 år. 

13 kvinnor och 6 

män rekryterades 

via en 

äldrevårdsbyrå och 

via chefer för äldres 

boende. 

Inklusionskriterier: 

att inte ha någon 

akut psykisk 

sjukdom, ha ett eget 

boende och intresse 

för att diskutera 

ämnet ensamhet. 

Studien avsåg inte 

att försöka få ett 

representativt urval. 

Fem teman 

framkom: Attityder 

till ensamhet, 

interaktioner med 

andra, Mat och 

dryckes ritualer, 

läsande och 

trädgårdsarbete. 

Nästan alla 

intervjuade kände 

sig ensamma 

ibland, vissa sa sig 

vara kroniskt 

ensamma. 

Ensamhet sågs som 

en naturlig del av 

åldrandet, men 

många ansåg att de 

själva ändå kunde 

gör något för att 

motverka 

ensamheten.  

Som att delta i 

aktiviteter runt mat, 

läsning och 

trädgårdsarbete. 

Brist på mänsklig 

kontakt och 

tillfredställande 

emotionella 

relationer med 

andra var den 

vanligaste aspekten 

av ensamhet. 

Intervjupersonerna 

prioriterade att 

spendera tid med 

sina närmaste, men 

de mest ensamma 

favoriserade 

kontakt med vem 

som helst över 

annat.  



 

Titel, 

författare, 

tidsskrift, 

årtal, land 

Syfte Metod Urval Resultat 

 

Titel: 

Experiences of 

loneliness among 

the very old: The 

Umeå 85+ 

project. 

 

Författare: 

Graneheim, U. H. 

& Lundman, B. 

 

Tidsskrift:  

Aging & Mental 

Health. 

 

Årtal: 2010 

 

Land: Sverige 
 

Syftet är att 

belysa 

upplevelser av 

ensamhet bland 

mycket gamla 

som lever 

ensamma. 

Kvalitativ studie 

Intervjuerna var 

tematiska de 

intervjuade 

ombads tala fritt 

om: erfarenheter 

av att vara och bli 

gammal, viktiga 

livshändelser, 

erfarenhet av 

ensamhet, andliga 

erfarenheter och 

erfarenhet av 

välbefinnande och 

tröst. Berättelserna 

följdes upp med 

förtydligande och 

utforskande frågor. 

Intervjuerna 

gjordes i 

deltagarnas hem.  

Kvalitativ 

innehållsanalys 

gjordes enligt 

Krippendorff 

(2004). 

Inklusionskriterier 

för Umeå 85+ 

projektet var att de 

skulle vara 85, 90 

eller över 95 år 

gammal året som 

studien genomfördes 

och bosatta i en 

specifik del i norra 

Sverige. 23 kvinnor 

och 7 män (totalt 30 

personer) mellan 85-

103 år deltog. 

Erfarenhet av 

ensamhet är 

komplex och 

påverkas av 

relationer i det 

förgångna, nutiden 

och framtiden. 

Deltagarna 

beskrev erfarenhet 

av begränsningar 

på grund av 

ensamheten som 

påverkade deras 

välmående i det 

dagliga livet från 

okomplicerade 

bagateller i det 

dagliga till svåra 

existentiella 

frågor. Ensamhet 

kunde också 

betyda kreativitet 

och möjlighet till 

utveckling. 

Deltagarnas 

erfarenhet av 

ensamhet innehöll 

att leva med 

förluster, att känna 

sig övergiven 

såväl som att leva i 

trygghet och att 

känna sig fri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Titel, 

författare, 

tidsskrift, 

årtal, land 

Syfte Metod Urval Resultat 

 

Titel: 

Understanding 

loneliness in the 

lived experiences 

of Iranian elders. 

 

Författare: 

Heravi-

Karimooi, M., 

Anoosheh, M., 

Foroughan, M., 

Taghi Sheykhi, 

M. & Hajizadeh, 

E. 

 

Tidsskrift: 

Scandinavian 

Journal of 

Caring Sciences. 

 

Årtal: 2010 

 

Land: Iran 
 

Syftet med 

studien var att 

utforska de levda 

erfarenheterna av 

ensamhet hos 

Irans äldre. 

Kvalitativ studie 

Fenomenologiskt 

perspektiv. 

Djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer.  

Öppna frågor 

användes för att få 

svar på den 

generella 

erfarenheten av 

ensamhet, 

djupgående frågor 

för att berika 

upplevelsen av 

ensamhet.  

Data analyserades 

med en modell 

beskriven av van 

Manen (2006). 

13 personer som 

bodde i eget boende 

i Tehran.  Fyra män 

och nio kvinnor. 

Deltagarna var 

mellan 68 – 87 år 

gamla. 

Inklusionskriterier 

var: De skulle vara 

över 65 år. 

De fyra temana 

var:  

Ett obehagligt 

känslomässigt 

tillstånd. 

Associerat med 

negativa, hemska 

och plågsamma 

känslor. Ensamhet 

sågs som en 

negativ erfarenhet 

med emotionella 

och fysiska 

konsekvenser. 

Isolerad från nära 

relationer. Att 

känna sig avvisad, 

en känsla av 

främlingskap och 

avskuren från 

meningsfulla 

relationer. Som 

följd av skilsmässa 

död. 

Vara berövad från 

sociala och 

externa 

stödsystem. Brist 

på information om 

tillgängliga 

tjänster, transport 

svårigheter, brist 

på högkvalitativ 

och 

kostnadseffektiv 

hälso- och 

sjukvård. 

Utsättas för 

övergrepp och 

försummelse. 

Upplevelse av att 

bli övergiven, att 

utsättas för 

respektlöshet, 

neglect, förlust av 

värdighet. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Titel, 

författare, 

tidsskrift, 

årtal, land 

Syfte Metod Urval Resultat 

 

Titel: 

”Nowadays you 

don´t even see 

your neighbours” 

loneliness in the 

everyday lives of 

older Australians. 

 

Författare: 

Stanley, M., 

Moyle, W., 

Ballantyne, A., 

Jaworski, K., 

Corlis, M., 

Oxlade, D., Stoll, 

A. & Stoll, A. 

 

Tidsskrift: 

Health and 

Social Care in 

the Community 

 

Årtal: 2010 

 

Land: Australien 
 

Syftet är att förstå 

hur ensamhet 

uppfattas av äldre 

människor och de 

som 

tillhandahåller 

tjänster och stöd 

till dem. 

Kvalitativ studie. 

En deskriptiv och 

explorativ studie. 

Djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer med äldre 

människor och 

fokusgrupper med 

stöd och service 

personer.  

Data har analyserats 

med en modell av 

Patton (2002). 

Rekrytering av 

deltagare gjordes 

genom nyhetsbrev 

och flygblad som 

distributerades 

genom äldrevårds 

organisationer. För 

att uppnå maximal 

variation 

eftersträvades.  Av 

60 deltagare var 40 

kvinnor och 20 

män. 

Fokusgrupperna 

var 8 stycken och 

bestod av cirka 8 

deltagare per 

grupp. 

5 teman 

framkom, 

ensamhet som: 

Ensamhet som 

privat, som hör 

till relationer, 

som samhörighet, 

som tidsmässig 

och som 

omställning. 

Ensamhet som 

privat beskrevs 

som att ensamhet 

är svårt att prata 

om, ses privat 

och ofta är 

stigmatiserat. 

Ensamhet som 

hör till 

relationer. Det 

räcker inte enbart 

med att ha 

relationer, för 

dåliga relationer 

leder ofta till en 

känsla av 

ensamhet. 

Ensamhet som 

samhörighet 

beskrev att det 

var viktigt som 

äldre att känna att 

man tillhör en 

grupp, att inte 

känna sig 

isolerad. 

Tidsmässig 

ensamhet 

beskrevs som att 

ensamheten ofta 

känns av vissa 

tider på dagen 

eller året. 

Ensamhet som 

omställning 

beskrev hur bra 

äldre var på att 

klara av en 

omställning i 

livet som ett 

dödsfall. 

 



 

Titel, författare, 

tidsskrift, årtal, 

land 

Syfte Metod, urval, 

instrument 

Resultat Slutsats 

 

Titel: “Mental Health 

of Elders in Retirement 

Communities: Is 

Loneliness a Key 

Factor?” 

 

Författare: Bekhet, K. 

A. & Zauszniewski, A. 

J. 

 

Tidsskrift: Archives of 

Psychiatric Nursing 

 

Årtal: 2012 

 

Land: USA  

 

Typ av evidens: 3 

 

Evidenskraft/styrka:  

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

undersöka 

likheter, 

skillnader och 

eventuella 

samband mellan 

ensamhet och 

fysisk och 

psykisk hälsa.  

 

Detta med fokus 

på: 

*Genus 

perspektiv 

 

*Upplevd 

ensamhet och 

inte upplevd 

ensamhet 

 

Kvantitativ studie. 

En beskrivande, 

jämförande metod 

har använts. 

 

Följande variabler 

har studerats 

Påhittighet/ 

idérikedom, 

övergripande hälsa 

(fysisk och mental), 

antalet kroniska 

tillstånd, ångest, 

depressiva symtom.  

 

Urval gjordes från 

29 serviceboenden. 

 

314 personer 

deltog, För att 

inkluderas, skulle 

deltagarna kunna 

läsa, förstå och tala 

engelska, ha hjälp 

med minst en av de 

dagliga sysslorna.  

Även vara kognitivt 

intakta. 

 

Instrument som 

användes se 

(bilaga3): SCS, 

Health Assessment 

Questionnaire, 

STAI A-State, 

CES-D 

 

Visade att kvinnor 

hade större/högre 

funktionell status 

än äldre män 

 

De äldres 

uppfattning om 

deras allmänna 

fysiska och 

mentala hälsa 

påverkades inte 

av upplevd 

ensamhet. 

 

Resultatet visade 

stora skillnader 

mellan de som 

rapporterade 

ensamhet och de 

som inte gjorde 

det när det gällde 

psykisk hälsa. 

Både oro och 

depressiva 

symtom var högre 

hos de som 

uttalade 

ensamhet. 

 

Resultatet visade 

att de som 

upplevde 

ensamhet var 

mindre ”påhittiga/ 

idérika” än de 

som inte upplevde 

ensamhet. 

 

Det visade stora 

skillnader 

mellan de äldre 

personerna som 

upplevde 

ensamhet och 

de som inte 

gjorde det. 

De som 

upplevde 

ensamhet 

visade på mer 

psykisk ohälsa, 

ångest och 

depressiva 

symtom. 

Resultatet från 

studien tyder på 

att det är av vikt 

att arbeta 

förebyggande 

mot ensamhet 

för att förbättra 

den psykiska 

hälsan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Titel, författare, 

tidsskrift, årtal, 

land 

Syfte Metod, urval, 

instrument 

Resultat Slutsats 

 

Titel: Depression in 

the elderly: study in a 

rural city in southern 

Catalina. 

 

Författare: Monteso, 

P., Ferre, C., Lleixa, 

M., Albacar, N., 

Aguilar, C., Sanchez, 

A. & Lejeune, M. 

 

Tidsskrift: Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health Nursing 

 

Årtal: 2012 

 

Land: Spanien 

 

Typ av evidens: 3 

 

Evidensgrad/styrka: 

+++ 

 

 

Syftet är att 

bestämma 

prevalens, 

fördelning och 

möjliga orsaker 

till depression i 

en litet samhälle 

i södra 

Catalonien. 

Kvalitativ och 

kvantitativ studie 

Telefonundersökni-

ngar för att 

identifiera orsaken 

till depressionen.  

Parametrar som 

analyserades var: 

Associerade 

sjukdomar, ålder, 

kön, civilstånd, vem 

de bodde med, om 

de hade stöd av 

familj och om de 

trodde att både 

fysiska och mentala 

förluster berodde på 

åldern. 

317 personer 25 år 

och äldre valdes ut 

via data tillhörande 

Cataloniens Hälso - 

och 

sjukvårdssystem. 

I steg två 

genomfördes 66 

djupgående 

intervjuer med 

deltagarna som 

hade 

diagnosticerats med 

depression. 

 

Instrument som 

användes se 

(bilaga3): 

Goldberg´s 

questionnaire on 

anxiety and 

depression 

subscales 

 

 

Flest fall av 

depression fanns 

bland deltagare 

över 65år. Den 

aktuella 

tidpunkten hade 

46.7 procent 

(n=317) av 

deltagarna 

depression. I alla 

åldersgrupper var 

depression 

vanligare bland 

kvinnor. Fysiska 

och psykologiska 

förändringar har 

störst effekt på 

äldre män när de 

pensioneras. Det 

är mer sannolikt 

för kvinnor som 

är multisjuka, att 

vara deprimerade 

64.9 procent 

(n=97) än för 

kvinnor utan 

andra sjukdomar 

35 procent 

(n=60). Förlust av 

hälsa är en faktor 

associerad med 

depression 

generellt. 

Kvinnor är 

generellt mer 

deprimerade än 

män. Änkemän 

visar större grad 

av depressiva 

symtom än 

änkor. Kroniska 

sjukdomar, 

förlust av hälsa 

och förlust av 

hörsel, syn och 

mobilitet är 

riskfaktorer för 

depression. 75 

procent (n=160) 

av män som har 

åldersförsämrad 

hälsa har 

depression. 

 

Resultatet visar 

att det av vikt 

att hitta dessa 

äldre som 

riskerar att 

drabbas av 

psykisk ohälsa, 

då personer 

med psykisk 

ohälsa löper en 

ökad risk för 

suicid. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

 

Ordlista 

 

ADL - Staircase Activities of Daily Living Staircase, kan användas för 

observation och dokumentation av olika nivåer av 

förmåga/funktionshinder för individer, grupper och 

befolkningsstudier. 

ANTHROPAC Är ett menystyrt DOS-program för att samla in och 

analysera data om kulturella domäner. Programmet bidrar 

till att samla och analysera strukturerade kvalitativa och 

kvantitativa data, 

Beck Anxiety Inventory Detta instrument används för att mäta graden av 

ångestsymtom. 

Beck Hopelessness 

Scale 

Denna skala bedömer faktorer, hoppfullhet inför framtiden, 

en känsla av att ge upp, och framtida förväntan eller planer. 

Center for 

Epidemiologic Studies–

Depression scale 

Ett screening instrument bestående av 20 frågor som 

används för att bedöma depressiva symtom 

CES-D Center for Epidemiological Studies Depression Scale,  

Betygsätter den frekvens med vilken deltagarna upplever 

varje listat symptom under veckan innan intervjun på en 4-

gradig skala från sällan eller ingen del av tiden (0) till de 

mestadels eller alla av tiden (3). Högre poäng indikerar 

större frekvens av depressiva symtom. 

 

GDS Geriatric Depression Scale, är en 30-punkters 

självutvärdering som används för att identifiera depression 

hos äldre. 

GHQ-12 Används för att screena för eventuell psykisk ohälsa. 

Goldberg´s 

questionnaire on 

anxiety and depression 

subscales 

18 frågor om hur personen har mått och agerat den senaste 

veckan som kan påvisa om personen har en eventuell 

depression eller ej.  

  

Health Assessment 

Questionnaire 

Inkluderar 20 frågor om respondenters förmåga under den 

senaste veckan. Förmågan bedöms i åtta områden: 

påklädning och ansning, att ställa sig, äta, gå, hygien, nå, 

gripande och friluftsliv. Svaren graderas från 0 – 4. Lägre 

poäng indikerar större egenkapacitet för att utföra dagliga 

aktiviteter. 

HOOP The Housing Options for Older People, ett 

självutvärderingsformulär för äldre personer som undrar om 

de ska flytta eller inte och söker information om alternativ. 

Medical Outcomes 

Study Short Form-36 

Används för att bedöma funktionell status. 

MMSEa Mini Mental State Examination, ett test som ger en 

uppskattning av olika kognitiva funktioner, t ex orientering, 



 

minne, språk och logisk-spatial förmåga. Testet används 

ofta för att bedöma graden av demenssjukdom. 

SCS Self-Control Schedule, består av 36 påståenden. Deltagarna 

visar vilken grad varje påstående beskriver sitt beteende, 

från inte alls som jag (0) till mycket som jag (5). 

Värderingar varierar från 0 till 180, högre poäng, indikerar 

större påhittighet. 

STAI A-State State Anxiety Inventory, en 20-punkts skala som mäter 

aktuell ångest (Spielberger, 1983). Deltagarna Betygsätter i 

vilken gradpåståendena beskriver nuvarande känslor på en 

4-gradig skala, från inte alls (0) till mycket så (3). Högre 

poäng indikerar större ångest. 

STATA Statistik program som används för att sammanställa statistik 

i datorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


