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Sammanfattning    
 
Ensamhet, hälsa och välbefinnande är en subjektiv känsla. Unik för var och en och hör 
samman med livskvalité. För att uppleva livskvalité är det viktigt att vara i balans, 
känna sig betydelsefull och finnas i ett sammanhang. Dessa faktorer måste vara 
sammanflätade enligt KASAM (Känsla av sammanhang) för att hälsa ska uppnås. För 
att möta den äldre människan är det viktigt att se till livsvärldsperspektivet för att främja 
hälsa och välbefinnande. Syftet är att undersöka upplevelsen av ensamhet hos äldre. 
Axelssons (2013) modell för systematiska litteraturstudier har använts för analys av 
kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar. Ur resultatet framkom två teman; känsla av 
övergivenhet och känsla av frihet. Förlust att partner, avsaknad av meningsfulla 
aktiviteter och vara utanför ett sammanhang gör att äldre personer över 65 år ofta 
känner sig ensamma. Det finns olika sätt att se på ensamheten. Den kan ge en känsla av 
frihet och är då positiv, men också negativ då den är fylld av krav och svår att hantera. 
För att minska ensamheten är det viktigt med meningsfulla aktiviteter, vilket bidrar till 
att känna delaktighet, liksom betydelsefulla vänner och familj. Att vara aktiv med 
trädgårdsarbete, men även de som har ägnat sig åt tv-spel tillsammans med andra och 
har sällskapsdjur upplever mindre ensamhet och ett större välbefinnande.  
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INLEDNING 

Ensamhet är ett komplext begrepp och ofta svårt sätta ord på. Den kan vara självvald 
eller ofrivillig. Genom tidigare yrkeserfarenhet och i den verksamhetsförlagda 
utbildningen har vi uppmärksammat att ensamhet bland äldre är stor och att den inte 
alltid tas på allvar. Detta väckte ett intresse för hur äldre människor upplever ensamhet 
och hur hälsa kan främjas. Kan mer kunskap om äldres upplevelser av ensamhet 
förbättra vårdandet? Vi vill därför studera vad den vårdvetenskapliga forskningen idag 
kommit fram till. 

BAKGRUND 

Åldrandet och äldre 
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO 2013) finns ingen egentlig definition över vad 
begreppet äldre innebär men inom i-länderna används begreppet vid pensionsåldern. 
I Sverige uppnås pensionsåldern vi 65 års ålder (Socialförsäkringsbalk, SFS 2010:110, 
67 kap. 4 §). Det är utifrån denna definition som kandidatuppsatsen utgår ifrån när 
människan benämns som äldre. 
 
Åldrandet sker under hela vuxenlivet och är inget som kan undvikas. Romoren (2010, 
s.31) skriver om hur åldrandet delas in i biologiskt, psykologiskt och socialt åldrande. 
Det biologiska åldrandet beskriver hur kroppens alla organ påverkas och ger därmed en 
minskad reservkapacitet, nedsatta sinnesfunktioner samt sämre blodtrycks- och 
temperaturregleringar. Det psykologiska åldrandet avser förändringar i inlärning, 
problemlösning, sämre minnes och intellektuell förmåga. Även självbilden förändras 
men de grundläggande karaktärsdragen och vårt sätt att vara förändras inte så mycket 
med åldern utan förhåller sig stabilt. Däremot förändras det sociala åldrandet. Detta 
åldrande är mer oförutsägbart, varierande och bidrar till förändringar i de sociala 
rollerna. Förändringar i form av förluster hör till det sociala åldrandet liksom ändrade 
familjeförhållanden som kan bestå av exempelvis barnbarn. Det talas om yngre äldre 
och äldre äldre där gränsen går vid 80 år (Romoren 2010, s. 31).  
 

Hälsa och välbefinnande 

Sjuksköterskans primära ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 
återställa hälsa och lindra lidande (International Council of Nurses 2012). Vidare 
beskrivs hur respekt för de mänskliga rättigheterna måste råda samt rätten till liv och 
sina egna val. Alla ska ha rätt till respektfull omvårdnad oberoende av tro, ålder, 
hudfärg, bakgrund, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning samt politisk åsikt.  

Upplevelsen av hälsa är en subjektiv känsla och unik för varje enskild individ och hör 
samman med känsla av livskvalitet. Känslan av livskvalitet kan uppnås genom att 
individen känner mening, välbefinnande och upplever sig själv som en person med ett 
värde. Delaktighet i meningsfulla aktiviteter och god kontakt med anhöriga och vänner 
gör att individen känner sig betydelsefull. Avsaknad av sjukdom betyder inte alltid att 
individen upplever hälsa utan vissa kan uppleva hälsa även vid lidande. Viktigt är dock 
att det finns en balans mellan vila och rörelse vilket behövs för att välbefinnande ska 
uppnås. Utifrån denna studie på människor över 75 år har det dessutom visat sig att livet 
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inte nödvändigtvis behöver innebära avsaknad av lycka vid hög ålder (Sarvimäki & 
Stenbock-Hult 2000, ss. 1025-1027). 

 

Mening och sammanhang 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 77) beskriver hur alla människor har en längtan efter 
att känna sammanhang och ha ett meningsfullt liv. Hur detta visar sig är individuellt för 
varje människa och kan växla över tid. Däremot måste begreppen mening och 
sammanhang relatera till varandra för att individen ska erfara hälsa. Omvänt kan det 
dock vara så att sjukdom och lidande i sin tur påverkar känslan av sammanhang och 
mening. Frankl (2006, ss. 109-111) skriver hur livets mening kan upptäckas på olika 
sätt och är i ständig förändring. Frankl beskriver tre vägar till att finna livsmening. Ett 
sätt är genom utförandet av en handling, två andra sätt är genom lidandet samt genom 
upplevelsen av ett värde-kärleken. Kärleken som finns i relation till en annan människa 
skapar en samhörighet och känslan av sammanhang infinner sig. I relationen till en 
annan människa blir det lättare att finna sin egen existens, förstå sig själv och en annan 
människa. Lidandets mening förklaras som den djupaste meningen. Genom att inta en 
hållning till sitt lidande i en svår situation så tar vi på oss lidandet, det vill säga det blir 
lättare att se mening i sitt lidande. På detta sätt är det lättare se mening i sitt lidande och 
i sitt liv. 

Antonovsky och Elfstadius (2005, ss. 43-46) har i sin forskning sökt efter vad som är 
betydelsefullt för att människan skall hålla sig frisk och utformade begreppet – KASAM 
(Känsla av sammanhang). Begreppet innefattar tre komponenter; hanterbarhet, 
begriplighet och meningsfullhet vilka måste vara sammanflätade för att KASAM ska 
infinna sig. Det är lättare att finna mening, hantera sin livsituation och disponera för god 
hälsa med en hög KASAM. De med låg KASAM saknar dessa resurser och livet kan då 
ta en annan vändning och bli kaotisk och meningslös vilket i sin tur gör det svårare att 
uppleva hälsa. 

Livsvärldsteorin som grund för vårdande av äldre 
Dahlberg (2014, ss. 29-30) beskriver livsvärlden så som vi förstår oss själva, alla andra 
och allt annat i världen. Livsvärlden är unik för var och en, vilket innebär förståelse för 
hur ensamhet kan upplevas av äldre. Ingen individ existerar i ett tomrum utan ses alltid i 
ett existentiellt sammanhang med andra. Det är genom livsvärlden som människor 
upplever hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom. Människans livsvärld och det 
existentiella sammanhanget måste alltid inkluderas i synen på hälsa och vårdande. 
Livsvärldsteorin innebär att möta den äldre utifrån ett livsvärldsperspektiv för att förstå 
hur hälsa, sjukdom och lidande förstås av den enskilda individen. Genom att lyssna på 
de äldres upplevelser kan vårdaren få en inblick i vad som skapar ett välbefinnande.  För 
att komma nära människans livsvärld krävs en djupare förståelse vilket bidrar till en 
öppenhet inför människors sätt att se på hälsa och livet.  

Wiklund (2003, ss. 48-49) beskriver människans kropp som subjektiv enligt den franske 
filosofen Merleau-Ponty. Genom kroppen upplevs världen och den egna identiteten 
skapas. Kroppen är unik för varje människa och går inte att lämna. Förändringar som 
sker i kroppen i form av sjukdom och åldrande ger individen en ny syn och upplevelse 
av den levda kroppen, vilket i sin tur bidrar till att världen upplevs på ett nytt sätt. 
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Dahlberg och Segesten (2010, ss. 131-133) skriver att människan är sin levda kropp, det 
vill säga att kroppen är ständigt närvarande och påverkar livssituationer. Kropp och själ 
går aldrig att skilja på. Den levda kroppen är fylld av erfarenheter, minnen, upplevelser, 
känslor och visdom. Detta synsätt på kropp och själ inom vårdvetenskapen skapar en 
helhetssyn på människan som medger ett sätt att förstå frågor om människans relation 
till hälsa och ohälsa, lidande och välbefinnande.  

Ensamhet 
Ordet ensamhet beskrivs enligt Nationalencyklopedin (2014) som att vara i avskildhet 
och i ett utanförskap. Ordet ensamhet har många synonymer och kan uttryckas som öde, 
allena eller övergiven (Nilsson, 2004, ss. 87–88). Enligt Heravi-Karimooi, Anoosheh, 
Foroughan, Taghi Sheykhi och Hajizadeh (2010, s. 276) beskrivs ensamheten som en 
subjektiv upplevelse. Ensamheten är ett emotionellt tillstånd med negativa, plågsamma 
och smärtsamma känslor. Vidare skriver Heravi-Karimooi et al. (2010, ss. 275-277) att 
ensamheten är obehaglig och har ofta en negativ klang. Den uppstår när kvalitén och 
kvantiteten i sociala relationer är bristfällig. Många gånger för den med sig svåra 
psykiska och emotionella konsekvenser. Ensamhet beskrivs som att vara avvisad av 
betydelsefulla personer i närheten, en känsla av utanförskap. Känslor som dessa kom 
upp till ytan när studiens deltagare upplevde en brist på emotionellt stöd, skilsmässa, 
död eller frånvaro av meningsfulla relationer.  
 

Ensamheten kan vara något som människan både önskar och fruktar. Den kan vara 
meningsfull eller smärtsam för den enskilde individen. I ett globalt perspektiv anses den 
vara ett stort växande hälsoproblem i världen. Vår existens i världen hör samman med 
ontologin (Nilsson 2012, s. 422). Denna existens är kopplad till språket och det är 
genom människans språkförmåga som det går att sätta ord på ensamheten. Ensamheten 
ur ontologins grundstruktur främjar också vår djupaste förståelse för hur vi är 
närvarande i oss själva. Ensamheten berör även det andligt-religiösa i människan. 
Känslan av ensamhet i ensamheten kan betyda att individen inte bejakat sin andliga 
dimension, är den däremot bejakad är det möjligt känna gemenskap i sin ensamhet. Hur 
vi förhåller oss till vår ensamhet kan ge sig uttryck i vårdverkligheten i form av 
hälsohinder och resurser gentemot patienter (Nilsson 2012, s. 429). 

 
PROBLEMFORMULERING 
Att åldras är oundvikligt och leder till förändringar både kroppsligt och själsligt. Ett 
vårdande ur ett holistiskt perspektiv kräver att vården utformas så att den odelbara 
enheten kropp, själ och ande bemöts. Att inte känna mening, sammanhang eller 
delaktighet i ett socialt sammanhang leder till ensamhet som försvagar livskvalitén och 
välbefinnandet hos den äldre. Avsaknad av sammanhang leder ofta till att den äldre inte 
upplever hälsa. Hur kan sjuksköterskan bli mer uppmärksam på äldre patienters 
upplevelse av sin existens? Ett vårdvetenskapligt perspektiv på den äldre innebär att 
sjuksköterskan har ett ansvar i att ännu mer uppmärksamma ensamhet, inte minst den 
ofrivilliga eftersom den ofta uppstår vid förluster, sorg eller fysiska hälsohinder. Det är 
av stor vikt att uppmärksamma upplevelsen av ensamhet hos äldre för att främja hälsa 
och välbefinnande. 
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SYFTE 
Syftet är att undersöka upplevelsen av ensamhet hos äldre utan sjukdom.   
 

 
METOD 
Studien genomfördes enligt Axelssons (2012) modell för systematiska litteraturstudier. 
Genom en systematisk litteraturstudie erhålls inte enbart ny kunskap om hur 
information ska sökas och värderas utan även hur den kan sammanställas på ett nytt och 
begripligt sätt. Den nya kunskapen är viktig för utveckling av den egna professionen 
samt för verksamheten. En systematisk litteraturstudie baseras på data från primärkällor 
i form av artiklar eller rapporter skrivna av den person som genomfört undersökningen 
(Axelsson 2012, ss. 203-205). 
 

Datainsamling och urval  
Sökningen av vårdvetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och 
SveMed +. För att få en överblick inom forskningsområdet gjordes en översiktssökning 
i ovanstående databaser.  
 
En systematisk sökning gjordes utifrån sökord med utgångspunkt från syftet. Sökord 
som använts var: older people, adults loneliness, experience, losses och health. Dessa 
sökord användes i olika kombinationer och de sökningar som gav relevanta artiklar till 
studiens syfte har valts. Manuella sökningar gjordes även utifrån litteraturstudiers 
referenslistor. Axelsson (2013, s. 211) skriver att manuella sökningar är ett utmärkt sätt 
att hitta artiklar. Manuella sökningar innebär att gå igenom litteraturöversikternas 
referenslistor för att hitta artiklar som kan vara med i litteraturstudien.  
  
De vårdvetenskapliga artiklarna ska ha abstrakt och vara peer reviewed granskade, vara 
skrivna på svenska eller engelska samt vara originalartiklar. Sökningen avgränsades 
mellan år 2007-2014. Deltagarna som ingår i studierna ska vara 65 år och äldre samt att 
både män och kvinnor ska ingå. 
 
Artiklar som inte var originalartiklar exkluderades för att kunna referera till en 
primärkälla. Även artiklar som handlade om ensamhet kopplat till sjukdom 
exkluderades då sjukdomen kan påverka känslan av ensamhet.  
 
En av artiklarna undersökte känslan av ensamhet både bland vårdpersonal samt 
deltagare. Denna artikel valdes att inkluderas i examensarbetet för att den är relevant 
och det tydligt framgår vad vårdpersonalen anser och vad de äldre anser. I resultatet har 
vårdpersonalens känslor exkluderats.  

 
Datamaterial 
De sju vårdvetenskapliga artiklarna har kvalitativ ansats. Sammanlagt har 189 
informanter deltagit i de valda artiklarnas resultat. Artikelöversikten presenteras i en 
översiktstabell.  
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Dataanalys 
De vårdvetenskapliga artiklarna lästes noggrant igenom flera gånger och granskades för 
att få större inblick och uppfattning om artiklarnas innehåll. Anteckningar gjordes under 
tiden materialet lästes igenom. En sammanställning av artiklarnas syfte, vilken metod 
som använts för undersökningen samt det urval som ingick gjordes. För att gå vidare 
från den helhet vi fått, till nya delar som bildar en ny helhet togs meningsbärande 
begrepp och meningar i artiklarna ur och markerades med färgpennor i olika färger för 
att få en struktur. Detta gjordes för att lättare se ett samband i artiklarna och för att i 
slutändan kunna skapa teman och subteman. Vi läste återigen igenom artiklarnas 
resultat och med hjälp av färgpennor fick varje tema sin egen färg, vilket underlättade 
processen. Därefter sammanställdes allt material och teman och subteman togs fram för 
att besvara syftet i litteraturstudien.  
 
 
RESULTAT 
Syftet är att undersöka upplevelsen av ensamhet hos äldre. Studien är baserad på resultat 
från sju artiklar från länderna Norge, Australien, Sverige och USA. En sammanfattning 
av resultatet finns i figur 1. 

Figur 1. Beskrivning av teman och subteman. 

Subteman Teman 

• Åsidosatt och lämnad 

• Begränsningar 

Känsla av övergivenhet 

• Hanterbar ensamhet 

• Meningsfulla aktiviteter och 
delaktighet 

Känsla av frihet 

 

Känsla av övergivenhet 
Ensamhet beskrivs som att vara åsidosatt och lämnad. Förlust av nära och kära, 
minskning av det sociala nätverket och förändringar i samhällets struktur är en 
bidragande faktor. Ensamhet uppstår när någon känner sig begränsad av olika 
anledningar. De flesta känner sig någon gång ensamma, medan andra upplever 
ensamheten som kronisk. 
 

Åsidosatt och lämnad 
Enligt Dahlberg (2007) upplevs ensamheten på olika sätt. Den kan vara ofrivillig och 
något som inte går att styra över utan den blir mer eller mindre påtvingad genom 
förluster, sorg och andra fysiska orsaker vilket kan bidra till social isolering. Denna 
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isolering är stark och djup, känslan av att inte höra samman med något eller någon blir 
till att vara utan delaktighet i världen, vilket leder till att hela individens existens 
påverkas. Det skapas en känsla av att vara vilse och en smärta inombords uppstår. Det 
kan ses som en existentiell brist att känna denna ensamhet och något livsviktigt i ens liv 
saknas. Studien visar att trots gemenskap med andra är det möjligt att känna ensamhet. 
Fenomenet ensamhet är ofta tabubelagt och bidrar till att många upplever en känsla av 
skam och skuld samt att det är fult att vara ensam. 
 
I en studie av Hauge och Kirkevold (2010) beskrivs hur ensamhet kan upplevas i 
sällskap med andra. Närhet till familj och vänner är ingen garanti för att undgå denna 
känsla. Åldersskillnad är en orsak till att äldre individer känner sig utanför och har svårt 
att följa med i de samtal som sker i samspel med nära och kära. Ökad ålder är också en 
bidragande orsak till att det blir svårt för äldre att följa med i de tekniska framsteg som 
sker och kunna ta del av samhällets utveckling. Många äldre som är ensamma beskriver 
att det känns som att vara avskärmad både från samhället och från personer som är 
betydelsefulla. Många utav deltagarna ansåg dock att det låg ett eget ansvar att hålla sig 
uppdaterad men i flera fall kunde det bero på ett bristande intresse från vänner familj. I 
många fall önskade den äldre ett erbjudande från anhöriga om utbildning i hur tekniken 
fungerar. I studien gjord av Hauge och Kirkevold (2012) beskriver vissa deltagare att 
förlust av nära och kära bidrar till känslan av att vara åsidosatt. Det kändes 
överväldigande och svårt att hitta någon meningsfull sysselsättning och kraften att 
bevara de sociala kontakterna minskar. Något som änklingarna och änkorna i studien 
uttryckte var att ensamheten blev både djup, plågsam, förlamande och isolerande vilket 
gjorde att livet kändes tomt, meningslöst och krävande. De uttryckte även att de kände 
sig fångade och kraftlösa i den. 
 
Stanley, Moyle, Ballantyne, Jaworski, Oxlade, Stoll och Young (2010) beskriver att 
förändringar i samhällets struktur ses som en bidragande orsak till upplevelsen av 
ensamhet. Känslan av ofrivillig ensamhet uppstår ofta då sociala relationer är av sämre 
kvalitet och att inte få vara delaktig eller få känna sig som en del av samhället skapar en 
känsla av att vara isolerad och ensam. Studien visar att ensamheten är mer påtaglig vissa 
tider på dygnet. Även om dagarna varit fulla med aktiviteter kunde kvällarna kännas 
svåra att bemästra. Olika årstider spelar in samt olika perioder i livet gör att ensamheten 
blir mer påtaglig.  
 

Begränsningar 
I en studie av Graneheim och Lundman (2010) beskrivs hur känslan av ensamhet lätt 
uppstår när någon känner sig begränsad. Dessa begränsningar kan bero på sviktande 
hälsa. Smith (2012) beskriver också att ensamheten blir en del av äldres liv och kan 
påverka den psykiska och fysiska hälsan till det sämre vilket ofta gav sig uttryck 
kroppsligt som trötthet, spändhet, tomhet och tillbakadragande. Deltagarna i Graneheim 
och Lundman (2010) studie beskriver hur nedsatt hörsel, syn, mobilitet eller kognitiva 
funktioner kan göra att de känner sig mer isolerade och kraftlösa. De beskriver vidare 
hur kraftlösheten gör att de inte orkar medverka i givande aktiviteter längre och det i sin 
tur minskar det sociala nätverket. Känslan av att vara beroende av andra fick deltagarna 
att känna sig hjälplösa. De stannade hellre hemma än frågade om hjälp med att ta sig ut 
på aktiviteter och sociala sammanhang. Detta gjorde att de kände en svår ensamhet 
(Graneheim & Lundman 2010).  
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Studien av Stanley et al. (2010) beskriver att försämrad möjlighet till mobilisering ökar 
känslan av ensamhet. Studien visar hur äldre människor löper betydligt större risk att 
drabbas av ensamhet efter olika förluster av nära och kära. Även funktionshinder bidrar 
till ensamhet då detta begränsar eller hindrar sociala aktiviteter. I studien redovisas 
också hur känslan av ensamhet som begränsningarna ger även kan leda till något 
positivt och är helt beroende av vilket sammanhang individen upplever den i. 
Ensamheten kan även upplevas i samvaro med andra människor och även i vårdande 
relationer med hemtjänst/hemsjukvård. Relationer med dessa vårdare tenderar ofta att 
bli av sämre kvalitet då tidsbrist ofta råder. Arbetsuppgifter som matlagning och andra 
sysslor kommer i första hand och tid till det goda samtalet uteblir. Detta ger 
konsekvenser som känslor av ensamhet och utanförskap. Pettigrews och Roberts studie 
(2008) beskriver hur de flesta av deltagarna någon gång känner sig ensamma medan 
andra upplever ensamheten som mer kronisk.  

 
Känsla av frihet 
Ensamhet beskrivs som hanterbar, att känna delaktighet och ägna sig åt meningsfulla 
aktiviteter. Makt och initiativ hos de äldre gör att de kan klara av och hantera 
ensamheten. En del beskriver att de accepterar sin ensamhet och oroar sig inte över vad 
framtiden har att erbjuda. De äldre beskriver att en känsla av frihet infinner sig när det 
inte ställs några krav, vilket leder till ett lugn utan måsten. Aktiviteter sågs som 
betydelsefullt när ensamheten var ett faktum.  
 

Hanterbar ensamhet 
Vissa äldre personer i Hauge och Kirkevold (2012) studie beskriver att de har makt och 
initiativ att klara av och hantera ensamheten. Att sysselsätta sig och ha förmåga att göra 
något åt situationen sågs som positivt. Deltagarna beskriver att de inte kunde sitta 
passivt och vänta på att någon hörde av sig, utan de behövde själva ingripa för att återta 
kontrollen för att minska ensamheten. En del beskriver telefon, tv och radio som viktiga 
aspekter när ensamheten smög sig på, medan andra krävde mer fysiska åtgärder som 
promenader, trädgårdsarbete eller hushållssysslor. I Graneheim och Lundmans (2010) 
studie beskriver en del äldre en känsla av trygghet med att vara ensam, uppskatta varje 
dag de får och vara nöjda med sig själva. Flera äldre verkade acceptera sin ensamhet 
och inte sörja över det förflutna och oroa sig vad framtiden har att erbjuda. En del 
beskrev ensamheten som frihet genom att själv ha möjlighet att fatta beslut och kunna 
bestämma vad de vill göra, exempelvis att kunna vila i lugn och ro utan krav. 
Ensamheten beskrevs som något vilsamt, att få ligga ner ett tag i lugn och ro utan 
måsten.  

Studien av Hauge och Kirkevold (2012) visar hur upplevelsen av ensamhet är 
individuell för var och en samt att den ofta är kopplad till de sociala relationer 
deltagarna har och hur dessa fungerar. Deltagarna påtalade också känslan av att vara 
omtyckt av någon gjorde ensamheten lättare att hantera. Det fanns även deltagare som 
inte kände sig ensamma utan såg det istället som ett privilegium att leva ensam, då det 
gav dem en känsla av frihet. Även Dahlbergs (2007) studie visar att en självvald 
ensamhet innebär att gemenskap med andra valts bort frivilligt och upplevs då som 
vilsam och fri från krav. 
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Meningsfulla aktiviteter och delaktighet 
I Pettigrew och Roberts (2008) studie visar det sig att äldre ägnade sig åt aktiviteter för 
att slippa ensamheten. Att läsa tidningar och böcker var vanliga aktiviteter som äldre 
ägnade sig åt och vissa beskrev det som självmedicinering. Speciellt kvinnor beskrev att 
sociala interaktioner med vänner och familjemedlemmar är viktigt och tillfredsställande 
för att minska ensamheten. En annan åtgärd för att förebygga ensamhet var 
trädgårdsarbete och läsgrupper. Det fanns många fördelar med att arbeta ute i 
trädgården och fysiskt arbete. Dagarna gick snabbt och det gav en känsla av ökat 
välbefinnande. Även för de vars hälsa var försämrad så gav stunden utomhus en 
långvarig känsla av tillfredsställelse och en minskad upplevelse av ensamhet. Det visade 
sig tyvärr också att många äldre sitter hemma och väntar på att aktiviteter ska bli 
presenterade. Studiens författare påtalade att regelbunden information om det som 
erbjuds bör lämnas ut till de äldre. 
 
Hauge och Kirkevold (2012) visar i sin studie att känsla av ensamhet verkade nära 
sammankopplat till relationer. Flera deltagare beskrev att de uppskattade om familjen 
ringde, hälsade på eller visade omtanke. Regelbunden kontakt gav känslor av att vara 
värdefull och betyda något för någon annan.  
 
Stanley et al. (2010) beskriver hur det egna ansvaret ger sig uttryck i att försöka vara 
positiv och att sysselsätta sig med meningsfulla aktiviteter. Även aktiviteter som bidrar 
till att hjälpa andra sågs som meningsfulla och gav tillfredsställelse. De belyser också 
hur relationer av god kvalitet är betydelsefulla för att minska upplevelsen av ensamhet. 
Skulle relationerna däremot ta mer energi än de ger är risken stor att känslan av 
ofrivillig ensamhet infinner sig. I Smiths (2012) studie har det också framkommit vikten 
av att upprätthålla kontakten med andra betydelsefulla människor. Detta gjordes genom 
att besöka vänner, ringa familjen eller gå ut och äta lunch. Det framkom inte bara att 
sociala kontakter är viktiga, utan att få aktivera sig kändes viktigt och betydelsefullt. En 
del ägnade sig åt volontärarbete för att känna sig meningsfull med att få hjälpa andra.  

 

DISKUSSION 
Diskussionen består av två delar, i den ena diskuteras metoden och i den andra 
litteraturstudiens resultat. Relevant forskning från kvalitativa artiklar kommer 
presenteras för att diskutera delar av resultatet. Detta för att kvalitativa artiklar beskriver 
mer människors upplevelser och känslor till skillnad från kvantitativa artiklar. Tankar vi 
har över andra tillvägagångssätt eller vad som kunde gjorts annorlunda presenteras.  
 

Metoddiskussion 
För att sammanställa tidigare forskning om begreppet ensamhet gjordes en 
litteraturstudie. Vid närmare eftertanke hade en empirisk datainsamling möjligtvis 
beskrivit de äldres upplevelser av ensamhet mer noggrant och djupgående. Med hjälp av 
litteraturstudien finns det nu möjlighet att gå vidare med forskning kring ensamhet och 
en intervjustudie är då att rekommendera. Under utbildningen fanns dock inte tid till att 
utföra en empirisk undersökning. En begränsning kan vara att göra en korrekt 
översättning från de engelska artiklarna till svenska. I sökningen efter artiklar var det 
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problematiskt att finna nyare forskning kring ämnet, vilket gjorde sökningen i 
litteraturstudien svårarbetad. Vårt mål var att använda oss utav artiklar från 2010 och 
framåt, men det visade sig finna för lite forskning, vilket gjorde att sökningen fick 
ändras till 2007. Antalet artiklar blev därför inte det önskade antalet, men de funna 
artiklarna har för syftet ett passande innehåll. De valda sökorden ändrades under 
sökningens gång och kombinerades på olika sätt för att få fram relevant forskning. Som 
urval i litteraturstudien var först målet att belysa ensamhet hos äldre över 70 år. Detta 
visade sig vara svårt och blev därför tvungna att sänka åldersgränsen till 65 år. Både 
män och kvinnor var inkluderade i studierna. Intervjuerna har genomförts i 
informanternas hem eller på boende. Artiklarnas ursprung är Sverige, Norge, USA och 
Australien, vilket ger en bred syn på upplevelsen av ensamheten. Vid analysen har vi 
försökt vara textnära, detta för att öka trovärdigheten i litteraturstudien. Flera gånger 
gick vi tillbaka till ursprungstexten för att säkerställa innehållet och inte missa någon 
information. Under dataanalysen var det komplicerat att skapa teman och subteman då 
många av de meningsbärande begreppen flöt in i varandra.  

 
 
Resultatdiskussion  
I resultatet har det framkommit att äldre har en kluven syn på ensamhet. Många trivs 
med ensamheten då den ger dem kraft, styrka och känslan av frihet och en frihet från 
krav infinner sig. De som ser ensamheten som något negativt ser den istället som djup 
och plågsam då många känner sig begränsade och utan delaktighet. Resultatet visar att 
betydelsefulla relationer och meningsfulla aktiviteter är viktigt för att minska 
upplevelsen av äldres ensamhet. En studie av Tse (2010) visar hur boende på ett 
äldreboende fick ett ökat socialt nätverk och mindre känsla av ensamhet efter ett 
trädgårdsprojekt som pågick i åtta veckor. Deltagarna själva valde trädgårdsarbete som 
ett förslag som sysselsättning. Detta gav de äldre en ny mening i sociala relationer med 
andra eftersom de hade ett gemensamt intresse i arbetet samt upplevdes en ökad 
tillfredsställelse med livet. Tiden gick snabbare vilket upplevdes positivt och 
ensamheten kändes mindre svår. Studien av Chen och Fu (2008) beskriver även den hur 
äldre deltar i olika fritidsaktiviteter för att söka gemenskap med andra vilket styrker vårt 
resultat. En svensk studie genomfördes av Borg (2010) på ett äldreboende med syfte att 
utforska äldres behov av sociala aktiviteter för att se om nutidens teknik kunde vara 
behjälplig. De äldre fick utföra fysiska aktiviteter med hjälp av tv-spel. Detta gav en 
positiv inverkan på humöret hos de äldre och det genererade i en större mängd sociala 
kontakter. Resultatet i studien visade att vårdpersonal var skeptisk till detta och 
uttryckte att det krävdes mycket engagemang från deras sida. Det sker en utveckling av 
det tekniska hela tiden, vilket gör att morgondagens äldre är väl insatta i den digitala 
världen. Slutsatsen blir att vårdpersonal därför kan använda dessa aktiviteter för att 
främja hälsa och skapa meningsfulla aktiviteter för äldre.  
 
Resultatet visar hur viktigt det är med sociala nätverk, känna delaktighet och 
sammanhang för individens hälsa, välbefinnande och för att minska känslan av 
ensamhet. En del deltagare påvisade att ensamheten blev mer påtaglig efter förlust av en 
partner eller vänner. Många kände sig förlamade av sorg, vilket gjorde att de blev mer 
isolerade. Som vårdpersonal är det viktigt att vara lyhörd inför äldres uttryck över 
ensamhet och ge stöd. Golden, Conroy, Bruce, Denihan, Greene, Kirby och Lawlor 
(2009) styrker vårt resultat i sin studie genom att beskriva den positiva effekten av de 
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sociala kontakternas inverkan på hälsa och välbefinnande. Aktiviteter och ett socialt 
nätverk visar tydligt hur känslan av ensamhet kan minskas och det är viktigt att 
vårdpersonal uppmuntrar de äldre och informerar om aktiviteter som finns att tillgå.  
 
Utifrån våra erfarenheter har vi uppmärksammat hur viktigt det är för äldre att känna 
mening och delaktighet. Sällskapsdjur är i många fall det enda sällskap de äldre har. 
Detta sällskap är dock inte att förakta, utan är för många lika betydelsefullt som en 
partner. Stanley, Conwell, Bowen och Van Orden (2014) har i sin studie undersökt 
förhållandet mellan ensamhet kopplat till sällskapsdjur. Det visade sig att äldre som har 
sällskapsdjur upplever en minskad känsla av ensamhet och ett ökat välbefinnande. 
Ägandet av ett sällskapsdjur kan för många fungera som en meningsfull social 
samhörighet, likvärdigt som en livskamrat. 
 
Den fysiska närheten till ett djur minskar stressreaktioner som kan uppstå vid flytt till 
annat boende, sorg eller krisreaktion. Många äldre som flyttar till ett särskilt boende, 
uttalar en känsla av förlorad kontroll över livet. Ensamheten gör sig då påmind på 
många sätt och förlusterna känns mer påtagliga. Sällskapsdjur kan i många fall 
underlätta denna process (Knight & Edwards 2008; Prosser, Townsend & Staiger 2008).  
 
Interaktion mellan människa och sällskapsdjur kan ha positiva fysiska och psykologiska 
effekter. Det sociala livet som hundägare relaterar i fler sociala kontakter då individen 
stöter på andra människor under promenader (Knight & Edwards 2008).  
 
KASAM byggs upp under hela livet fram till trettioårsåldern och finns sedan kvar resten 
av livet hos en människa. När en människa upplever en känsla av KASAM är det 
lättare att känna mening och hantera sin livssituation. Meningsfullhet är den viktigaste 
motivationskomponenten i KASAM och hör ihop med vilken känslomässig innebörd 
livet har. Ett samband mellan komponenterna meningsfullhet, hanterbarhet och 
begriplighet måste dock infinna sig för att människan lättare ska kunna hålla sig frisk 
och uppnå hälsa. Dessa komponenter spelar även en viktig roll i hur man hanterar 
olika stressfyllda händelser under livets gång, bearbetningen av förluster av nära och 
kära, ofrivillig ensamhet samt hur förmågan att beskriva känslor uttrycks. Det har visat 
sig att ju högre KASAM man har ju lättare hanteras dessa situationer och ett mindre hot 
av negativa känslor uppstår (Antonovsky och Elfstadius 2005). 
 

SLUTSATSER 
Vad fenomenet ensamhet är i djupet av en människa har vi knappast fått insikt om här.  
Ensamheten är en unik upplevelse för varje enskild människa. Vårt resultat visar hur 
äldre kan uppleva ensamheten både positivt och negativt. Den positiva ensamheten 
beskrivs som hanterbar, fylld av meningsfulla aktiviteter och delaktighet. Här visar det 
vad sociala relationer betyder för välbefinnandet. Negativa ensamheten ger däremot en 
känsla av övergivenhet. Denna känsla kan uppstå vid förlust av närstående eller partner 
vilket leder till en stor förändring i de äldres livsvärld och livssituation.  
 
Sjuksköterskan har en viktig roll i mötet med de äldre genom att uppmärksamma tecken 
på ensamhet. Tecken på ensamhet kan vara trötthet, tillbakadragenhet, oro och tomhet 
hos den äldre människan. Som sjuksköterska är det viktigt att möta de äldres livsvärld 
genom att visa respekt och förståelse för att kunna lindra känslan av ensamhet. 
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Aktiviteter har visat sig positivt. Här kan sjuksköterskan spela en viktig roll genom att 
informera om lämpliga aktiviteter samhället har att erbjuda.  
 
Resultatet kan bidra till en viss förståelse för de äldres upplevelser av ensamhet. 
 
I arbetet som sjuksköterska kommer vi att själva utmanas i vår egen ensamhet. Denna 
känsla är viktig inte minst för att lättare kunna känna igen ensamhet som patienter kan 
bära. Det behöver forskas mer om äldres upplevelser av ensamhet och hälsa för att 
tillgodose äldres behov och även för att kunna se vad sambandet mellan ensamhet och 
hälsa har för betydelse för att uppnå ett meningsfullt liv.  
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Den beskrivs som 
plågsam, hemskt, 
de känner sig 
bortglömd samt en 
inre smärtsam 
känsla. En del 
kunde hantera sin 
ensamhet medan 
andra inte kunde 
det. 

Författare: 
Hauge, S. 
Kirkevold, M 
 
Årtal: 
2012 
 
Titel: 
Variations in older 
persons’ 
descriptions of the 
burden 
of loneliness 
 
Tidskrift: 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 
 
Land: 
Norge 
 
 
 

Syfte: 
Syftet var att 
beskriva hur äldre 
upplever och 
hanterar ensamhet. 
 

Metod och urval: 
En kvalitativ 
intervjustudie med 
hermeneutisk 
ansats. 
Djupintervjuer 
genomfördes under 
hösten 2006 till 
våren 2007. Trettio 
äldre personer (21 
kvinnor och 9 män) 
deltog i den 
ursprungliga 
undersökningen och 
därefter valdes 12 
av de 30 intervjuer 
ut för vidare analys. 
De var mellan 70-
97 år med 
varierande 
hälsostatus och 
social status. 

Resultat: 
Vissa av deltagarna 
upplevde 
ensamheten som 
hanterbar, kände sig 
värdefulla och hade 
kraft och förmåga 
till initiativ. En del 
upplevde en 
plågsam ensamhet, 
med känsla av 
maktlöshet och 
initiativlös. 
Ensamhet upplevs 
olika och en del 
behöver hjälp med 
att hantera sin 
situation.  
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Författare: 
Pettigrew S; 
Roberts M 
 
Årtal:  
2008 
 
Titel:  
Addressing 
loneliness in later 
life 
 
Tidskrift: 
Aging & Mental 
Health 
 
Land: 
Australien 

Syfte: 
Syftet var att 
undersöka hur äldre 
påverkar sin 
upplevelse av 
ensamhet genom 
olika aktiviteter. 
 

Metod och urval: 
Kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade  
intervjuer. 
Intervjuerna hölls i  
deltagarnas hem. 
Urvalet var 19  
personer över 65 år.  
13 kvinnor och 6  
män rekryterades 
via äldreomsorgens 
personal. 
Inklusionskriterier:  
Inte lida av någon 
psykisk  
sjukdom, bo kvar 
hemma och intresse  
för att diskutera  
ensamhet.  
 

Resultat:  
Vänner och familj 
ses som en 
resurs. Upprätthålla 
sociala kontakter 
genom middagar 
och umgänge samt 
läsning och 
trädgårdsskötsel ses 
som positivt enligt 
deltagarna. 

Författare: 
Smith, M.  
 
Årtal: 
2012 
 
Titel:  
Loneliness in older 
adults: an embodied 
experience 
 
Tidskrift: 
Journal of 
Gerontological 
Nursing 
 
Land: 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syfte:  
Syftet var att 
utforska innebörden 
av ensamhet hos 
äldre och hur det 
påverkar hälsa och 
välbefinnande. 

Metod och urval: 
En kvalitativ 
intervjustudie med 
tolkande 
fenomenologi.  
Samtliga deltagare 
intervjuades tre 
gånger. 
12 äldre personer 
mellan åldrarna 74-
98 år. 8 kvinnor och 
4 män. De som hade 
svårt att formulera 
sina känslor om 
ensamhet samt de 
som hade en 
depression kopplat 
till ensamhet 
exkluderades. 
 
 

Resultat: 
Vissa av deltagarna 
upplevde ensamhet 
till följd av minskad 
meningsfull 
samvaro kopplat till 
olika 
åldersrelaterade 
förändringar. 
Ensamheten gav sig 
uttryck kroppsligt 
som bland annat 
trötthet, spänning, 
tomhet och 
tillbakadragande. 
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Författare: 
Stanley, M., Moyle, 
W., 
Ballantyne, A., 
Jaworski, K., 
Corlis, 
M., Oxlade, D., 
Stoll, A., Young, B. 
 
Årtal: 
2010 
 
Titel: 
Nowadays you 
don’t 
even see you 
neighbours: 
Loneliness in the 
everyday lives of 
older 
Australians. 
 
Tidskrift: 
Health and social 
care in the 
community 
 
Land: 
Australien 
 

Syfte: 
Att förstå hur 
ensamheten upplevs 
av både äldre samt 
personal. 
 

Metod och urval: 
En kvalitativ 
intervjustudie med 
deskriptiv ansats. 
60 deltagare, 
uppdelade i 8 
fokusgrupper. 67 år 
och äldre samt hade 
något att uttrycka 
om ensamhet samt 
omsorgspersonal 
från fyra olika 
företag som utförde 
omvårdnadsinsatser. 
 

Resultat: 
I fem teman 
framkom ensamhet 
som: Ensamhet som 
privat beskrevs som 
svår att tala med 
andra om. 
Ensamhet som 
samhörighet 
beskrev vikten för 
äldre att känna 
delaktighet. 
Ensamhet som hör 
till relationer 
beskrevs som att 
relationerna bör ha 
god kvalité. 
Tidsmässig 
ensamhet beskrevs 
olika beroende på 
tidpunkt. Ensamhet 
som omställning 
beskrevs hur en 
förlust ger sig 
uttryck. 
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