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Sammanfattning    
Bakgrund och problemformulering: Tidigare forskning visar att 32 procent av 
Sveriges befolkning bor ensamma och många utav dem är äldre personer. Det är inte 
bara äldre som bor ensamma som upplever ensamhet utan även de som bor på boenden 
och har personer runt sig. Studien kommer beskriva hur en ensam äldre person kan 
bemötas på bästa sätt samt hur upplevelsen av ensamheten påverkas om den är självvald 
eller påtvingad.  
 
Syfte: att beskriva äldres upplevelse av ensamhet.  
 
Metod: En litteraturstudie har gjorts enligt Axelssons modell (2012), där kvalitativa 
artiklar har analyserats och sammanställts till fyra teman: ensamhetsfaktorer, att bli 
gammal, ensamhetens konsekvenser och att hantera ensamhet. Artiklarnas 
inklusionskriterier var att de handlade om personer äldre än 65 år. Artiklarna skulle inte 
vara äldre än sex år och bygga på kvalitativa studier. 
 
Resultat: Upplevelsen av ensamhet kan uppstå på olika sätt, den blir mest påtaglig vid 
förlusten av en partner. Att gå i pension har en betydande roll och kan orsaka att en 
persons livsrytm rubbas, ensamheten kan även uppstå när kroppen inte fungerar som 
den gjort innan. Ensamheten är något som varje individ upplever olika och därmed kan 
den uppfattas som både positiv och negativ. Det framkommer att sociala relationer har 
en positiv inverkan på ensamheten.  
 
Diskussion: Forskning har visat att åldern inte har en betydelse för upplevelsen av 
ensamhet. Upplevelsen bland yngre människor är relativt lika som hos äldre. Likaså 
verkar upplevelsen i olika delar av världen vara densamma. Genom vårdande samtal 
samt uppmuntran att aktivera sig kan ensamheten förhindras.  
 
 
Nyckelord: Experience, Loneliness, Older people och Quality of life. 
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INLEDNING 
Vi vill med denna studie undersöka hur äldre personer påverkas av att bli ensamma och 
hur de upplever ensamheten. Detta anser vi vara viktigt då vi båda har arbetat inom 
vården tidigare, inom akutvård, på vårdavdelning samt inom äldreomsorg. Där har vi 
mött många ensamma äldre vilket vi även i framtiden kommer att göra i vår profession 
som sjuksköterskor och även som medmänniskor. Vi vill öka förståelsen för hur 
ensamheten påverkar en äldre människas hälsa och liv. 
 
 
BAKGRUND 
I bakgrunden kommer begrepp belysas som är relevanta till studiens syfte samt tidigare 
forskning.  
 

Ensamhet 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010 s. 90) är ensamheten en erfarenhet som bör sättas i 
relation till att känna sammanhang. En person kan vara i närhet av andra personer men 
utan sammanhang eller tillhörighet till dessa kan hen fortfarande känna ensamhet 
(Peplau & Pearlman 1982, s 3).  
 
Ensamhet är ett svårt begrepp att förklara då den är högst unik för var och en och 
behöver inte enbart betyda negativa känslor. Ensamheten kan vara självvald eller 
påtvingad, den självvalda kan ge behag, vila och en positiv syn på livet, medan den 
påtvingade kan vara djup, stark och med en känsla av att vara utan delaktighet i världen 
(Dahlberg & Segesten 2010 s. 91). 
 
Idag är det cirka 32 procent utav Sveriges befolkning som bor ensamma enligt 
Sundström (2014). I sin forskning beskriver Sundström (2014) hur många som är äldre 
och bor ensamma. Han använder sig av benämningen äldre för de som är 60 år och 
uppåt. Vid 80-års ålder är det oftast kvinnor som bor ensamma och det verkar generellt 
som att äldre hellre vill bo ensamma än att till exempel bo hos släktingar. Enligt 
Socialstyrelsen (2014) är det sju av tio som känner sig ensamma trots att de bor på 
äldreboende. Det förklarar att ensamheten är komplex och trots att det finns människor i 
personens närhet så kan ändå upplevelsen av ensamhet uppstå. 
 

Livsvärld 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010 s. 128) är livsvärld den värld som varje människa 
erfar, lever i och upplever. Den är högst unik för var och en och det är med den vi 
närmar oss själva, alla andra och världen runt omkring oss. Teorin om livsvärlden är en 
grund för vårdvetenskapen. Det är i livsvärlden som hälsa, lidande välbefinnande och 
sjukdom upplevs (Dahlberg och Segesten 2010 s. 127). Med livsvärlden som 
perspektiv, blir förståelsen av att upplevelsen av ensamhet kan skilja sig mellan 
individer begriplig. Fenomenet ensamhet kan upplevas olika av individer då 
individernas livsvärld skiljer sig. Egidius (2008 s. 407) menar att livsvärld är den värld 
vi befinner oss i nu och det är även den värld vi umgås med andra. 
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Hälsa och ohälsa 
Hälsa är ett begrepp och ett fenomen som berör hela människan och är en upplevelse av 
jämnvikt på alla plan, såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Det behöver inte vara ett 
tillstånd då personen är fri från fysisk sjukdom utan även med sjukdom kan personen 
uppleva hälsa. Då personen finner sig i sin sjukdom eller i sitt lidande kan en känsla av 
helhet upplevas och hälsa uppkomma. Personen behöver acceptera sin sjukdom för att 
kunna känna mening och sammanhang och på så sätt uppleva hälsa trots sjukdom 
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 49). Det kan vara svårt att acceptera att kroppens 
funktioner förändras genom åren då sinnena och rörligheten försämras. Den äldre 
behöver nu hjälp för att kunna klara av vardagen. Detta leder nu till en stor förändring i 
personens liv och det påverkar hälsan (Ness, Hellzen och Enmarker 2014 s. 5). 
 
Hälsa är en upplevelse av helhet, sundhet, friskhet och välbefinnande. Sund och frisk är 
begrepp som beskriver hälsa. Sundhet kan beskrivas i två delar, hälsosam och friskhet. 
Hälsosam innebär att en person som är sund agerar hälsosamt samt att personen är 
medveten om handlandets konsekvenser. Psykisk sundhet är då en person är klartänkt 
och intelligent. Friskhet hör till de fysiska egenskaperna hos människan. Frisk kan 
beskrivas som hurtig, kry, rask och duktig. Att vara frisk benämns som den fysiska 
hälsan, sundhet och friskheten är kännetecken på individens kroppsliga funktion. 
Välbefinnande är ett begrepp som belyser en individs känsla och står i kontrast till sund 
och frisk (Eriksson 2000, s. 34-36). 
 
Hälsa är ett fenomenologiskt begrepp och med hjälp av välbefinnande kan en persons 
känslomässiga tillstånd avslöjas, det vill säga om personen mår väl eller inte. 
Välbefinnandet bör då kopplas samman med personens inre upplevelse.  Hälsa beskrivs 
som något individuellt, en känsla som rör både det fysiska och psykiska tillståndet. 
Denna känsla kännetecknas som en känsla av helhet (Eriksson 2000, s. 34-37). En 
religiös tro kan ha påverkan på upplevelsen av hälsa. Tron skall tas på allvar och har en 
betydande roll för många att bringa välmående, människan kan själv finna vägar till 
hälsa genom sin tro. Tron kan framföra ett hopp om framtiden (Eriksson 2000, ss. 114-
115). I Bibeln (2000 s. 868) står det att “Tron är grunden för det vi hoppas på, den ger 
oss visshet om det vi inte kan se” (Hebreerbrevet 11:1).    
 
För att få en lite mer konkret bild av begreppet hälsa kan det också belysas genom 
begreppen livsrytm och livskraft (Dahlberg & Segesten 2010, s.102). 
 
 

Livsrytm 
Livsrytm är en stabil balans mellan rörelse och stillhet. Med rörelse menas inte den 
biologiska rörelse som hela tiden sker i vår kropp, som att hjärtat slår eller att armar och 
ben rör sig, utan det handlar om medvetandet och dess rörelser med tankar och känslor, 
våra existentiella rörelser. Stillhet handlar om att få vara i kravlösheten, att få känna 
fridfullhet och avslappning. Dessa samverkar, där rörelse finns där finns också stillhet 
(Dahlberg & Segesten ss. 65-74). 
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Livskraft 
Livskraft kan förklaras som en känsla av energi och livslust. En slags lyckokänsla. Ett 
exempel kan vara då en person varit sjuk under en längre tid och nu känner sig frisk. 
Hen känner en styrka och energi att åter leva sitt liv. Eller en person som levt under 
press och stress en tid och nu kan känna ett lugn i livet. Denna genomgång visar på 
komplexiteten i upplevelsen av hälsa. Isolerad är en förklaring bristfällig men om alla 
dessa aspekter lyfts upp och sammanflätas får vi en bredare och mer realistisk bild 
(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 62-64). 
 

Lidande  
Lidande beskrivs i Svenska akademiens ordlista som en plåga i sammanhang med 
sjukdom. Beskrivningen av begreppet lidande beskrivs även här som en plåga men det 
behöver inte vara i samband med sjukdom (Svenska akademiens ordlista 2014 s. 519). 
Det behöver heller inte vara en fysisk plåga utan det kan vara en plåga som upplevs i 
vår själ, i vårt medvetande. Lidande är ett begrepp med djup innebörd och kan vara 
svårt att beskriva. Det är ett begrepp som berör oss på så många olika plan. Lidande 
beskrivs vidare som en upplevelse att möta något ont och ofrånkomligt (Arman & 
Rahnsfeldt 2011 s. 12). Lidande beskrivs som en kamp för värdighet och frihet. Det är 
också individuellt och är beroende av vad en människa gått igenom tidigare i livet samt 
hur dess livsvärld ser ut. En person kanske inte alls upplever en situation som lidande 
medan en annan person får ett stort lidande av situationen. Lidande möter vi alla någon 
gång i livet. För många är det största lidandet vi möter under vår livstid när vår partner 
och närmsta anhörig lämnar oss eller går bort (Eriksson 1994 s. 12). 
 
Lidande delas upp i tre delar, vårdlidande, sjukdomslidande och livslidande. Med 
vårdlidande menas att ett lidande uppstår på grund av att vården på något sätt har gett 
patienten ett lidande antingen psykiskt eller fysiskt. Det kan vara att personal kränker 
patienten på något sätt eller att vården uteblir. Sjukdomslidande är det lidande som 
uppkommer med sjukdom. Det kan vara de fysiska symtom som följer sjukdomen eller 
den oro och själsliga smärta som uppkommer. Livslidande är det lidande som 
uppkommer när till exempel en partner eller någon i omgivningen går bort. Det innebär 
alltså något som rubbar hela personens överlevnad och existens och som gör att 
personen känner hopplöshet. Något som gör att personens livssituation och 
självklarheter förändras till det negativa (Eriksson 1994 ss. 82-93) 
 

Sjuksköterskan roll 
Sjuksköterskan har ett stort ansvar i att vara lyhörd och öppen för att kunna upptäcka 
ensamheten och vad varje individ behöver för att kunna hantera sin situation. Ett 
vårdande samtal kan vara grunden till att en relation av tillit skapas mellan patienten och 
sjuksköterskan. Ett vårdande samtal präglas av öppenhet och följsamhet. Sjuksköterskan 
lyssnar både till patientens ord och kroppsspråk, alltså hela människan. Att bli hörd och 
bli bekräftad kan betyda väldigt mycket för en person som är och känner sig ensam 
(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 200-202). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2008 s. 
3) är målet med vårdandet att främja hälsa hos patienten. 
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PROBLEMFORMULERING 
Upplevelsen av ensamhet framkommer bland många äldre människor. Ensamheten kan 
komma plötsligt eller utvecklas under en längre tid. Den kan uppkomma av att någon i 
närheten dör eller genom en separation, den kan också uppkomma vid förlust av fysiska 
funktioner eller uppkomst av sjukdom. Ensamheten behöver inte vara påtvingad, den 
kan också vara självvald. Den kan påverka hälsan och ge ett välbefinnande men den kan 
också skapa ett lidande. Om ensamheten blir ett lidande kan den då leda till djupare 
problem som depression och minskad livslust? Det är viktigt att veta och förstå de 
äldres upplevelse av ensamhet, inte bara som vårdpersonal utan också som 
medmänniska. Vi kommer alltid möta äldre personer som upplever ensamhet och det är 
av största vikt att vi känner till ensamheten och kan bemöta den på bästa sätt. 
 
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva äldres upplevelse av ensamhet. 
 

METOD 
Uppsatsen kommer vara upplagd som en litteraturstudie och vi kommer följa Axelssons 
modell, som beskrivs i Axelsson (2012, ss. 203-220). Axelsson (2012, s. 205) anser att 
när en litteraturstudie görs lär du dig söka ny kunskap och även att kunna sammanställa 
den nya kunskapen. Den nya kunskapen svarar på ett adekvat sätt på de frågor du ställt. 
Dessa kunskaper menar Axelsson har en betydande roll för dig inom din profession som 
sjuksköterska. 
 

Datainsamling  
Vetenskapliga artiklar har använts där kvalitativa ansatser ligger till grund för att kunna 
svara på vår frågeställning då detta besvarar upplevelsen av ensamhet. Åldersgruppen 
som belyses är från 65 år och uppåt, författarna har även begränsat sökningen utefter 
det. Sökningen av artiklarna har skett på databaserna CINALH, Swe-med+ och Pub-
med. Författarna har använt sig av sökorden experience (upplevelsen), loneliness 
(ensamhet), old age (äldre), suffering (lidande) samt quality of life (livskvalité). För att 
kunna få så relevanta träffar som möjligt har författarna kombinerat dessa sökord för att 
kunna minimera antalet träffar. Författarna har använt sig av engelska artiklar och valt 
att begränsa sökningen genom att sätta en gräns på årtal från 2008 för att kunna 
precisera sökningen samt för att få så aktuell forskning som möjligt. De sökord som 
användes kontrollerades mot Svenska MeSH (Karolinska institutet, 2013) som är den 
kontrollerade samling för termer gällande bland annat sökning. Resultatet av sökningen 
gav författarna många träffar, men med olika inriktningar. Författarna valde ut tio av 
artiklarna som ansågs belysa syftet bäst. Under granskningen av dessa artiklar 
upptäcktes att en av artiklarna inte var befann sig inom vår tidsram. Studien hade då nio 
artiklar. Varje sökning som gjordes gav många träffar men efter granskning var det få 
som var relevant till studiens syfte. Många av de artiklar som sållades ut var med 
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kvantitativ metod. Dessa valdes bort för att författarna söker ett kvalitativt resultat. Se 
mer om resultatet av sökningen i Bilaga 1. 

 

Dataanalys 
Data analyserades genom Axelssons modell (2012, ss. 212-214). Först lästes varje 
artikel noga igenom. Därefter fördes syfte, metod och resultat in i Axelssons modell för 
att tydligt kunna sammanfatta varje artikel, se mer under Bilaga 2. Därefter påbörjades 
bearbetningen av resultatet. Resultatet lästes igenom och under tiden gjordes 
anteckningar, färgpennor användes för att markera i texten för att enklare kunna se det 
som var relevant till studiens syfte. Det var lättare att se artiklarnas likheter och 
olikheter på detta sätt. Efter att ha läst igenom det markerade kunde subteman och 
teman framställas utifrån de likheter som hittades. De teman som framkom var: 
Ensamhetens effekter, Ensamhetsfaktorer, Att bli gammal och Hantera ensamheten. 
Under dessa teman har subteman använts som underrubriker för att få en struktur på 
resultatet.   
 
 

RESULTAT 

Analysen som gjordes på artiklarna resulterade till fyra teman och 12 subteman (se 
tabell 1). 
  
Tabell 1. Beskrivning av subteman och teman.   
 
Teman Subteman  

 
Ensamhetsfaktorer 
 

• Förlust av partner 
• Pension 
• Rörlighetshinder 

 
Att bli gammal  

 

• Att inte hänga med   
• Relationers betydelse 

 
 
 
Ensamhetens konsekvenser 

• Socialt isolerad 
• Att inte känna sig värdefull 
• Depression 
• Ensamhet är något positivt 
• Ensamheten är individuell 

 
Hantera ensamheten  
 

• Sysselsättning  
• Inre andlighet 
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Ensamhetsfaktorer 
En av de största anledningarna till ensamhet är förlusten av en partner eller en nära vän. 
Men det kan även bero på att en person gått i pension eller att kroppen inte fungerar 
som den brukat. Ensamhet kan bero på en förändring i en persons liv.   
 

Förlust av partner 
För många äldre blir ensamheten som mest påtaglig när de förlorar sin närmaste 
anhörig, sin livspartner. En partner är den person som de kan dela sina vardagliga tankar 
och känslor med. Det visade sig, utan att ha någon att dela dessa små vardagliga saker 
med kändes livet väldigt ensamt (Smith 2012b ss. 37-38) 
 
En känsla av att bli lämnad ensam och övergiven beskrivs tydligt. Det är inte bara 
partnern som kan gå bort utan även nära anhöriga eller vänner och familj. Utan dessa 
kändes inte bara ensamhet utan också en hopplöshet. De kände sig övergivna 
(Graneheim & Lundman 2010 s. 435). 
 

Pension 
Att gå i pension bidrog i hög grad till ensamheten för många. De personerna hade svårt 
att hitta en meningsfull vardag igen. De kände att det inte längre var behövda på samma 
sätt som tidigare och kände sig inte längre lika värdefulla. Detta kan vara en bidragande 
faktor till att känna sig ensam (Smith 2012b s. 38). 
 

Rörlighetshinder 
Att kroppen inte är lika rörlig när en person blir gammal är ett faktum. Det kan bidra till 
att en person blir isolerad och isolationen kan leda till en känsla av ensamhet. Med en 
kropp som inte är lika rörlig längre kan det innebära svårigheter att ta sig ut på 
vardagliga utflykter, som att handla mat, eller att genomföra vardagliga sysslor, som att 
klä på sig sina kläder och sköta sin hygien. Även att träffa vänner och bekanta kan bli en 
kamp vilket gör att man avstår. Personen är rädd för att vara till besvär eller göra bort 
sig. En äldre man vars rörelsehinder gjorde att hans körkort drogs in och därför inte 
kunde ta sig dit han ville längre. Han brukade tidigare hälsa på sina vänner. När det inte 
längre var möjligt gav det mannen en känsla av hopplöshet och han kände sig ensam 
(Smith 2012b s. 37). 
 

Att bli gammal 
Människor blir äldre vare sig de vill det eller inte. Relationer kan få en annan betydelse 
och en känsla av att inte kunna var delaktig i samhället kan utvecklas. 
 

Att inte hänga med 
Att känna sig utanför eller att inte känna sig uppdaterad var en känsla som flera 
upplevde. Både i relationer och med tekniken. Känslan beskrivs som starkast hos äldre 
när de till exempel umgåtts med sina barn eller barnbarn. Även om de försöker 
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inkludera och få med de äldre i konversationen eller aktiviteten så upplevs det svårt för 
de gamla att hänga med och förstå vad de unga pratar om. Det är en upplevelse av att 
världen snurrar för fort (Hauge & Kirkevold 2012 s. 556). 
 

Relationers betydelse 
Relationer till andra kan vara en livsviktig livlina under en persons upplevelse av 
ensamhet eller så kan det betyda raka motsatsen. Relationer har en betydande roll i hur 
ensamheten förstås och hur den upplevs. Dåliga relationer kan leda till att upplevelsen 
av ensamhet kan förvärras och att uppfattningen av ensamhet ändras. Omvänt kan bra 
relationer göra att känslan av ensamhet minskar eller försvinner (Stanley, Moyle, 
Ballantyne, Jaworski, Corlis, Oxlade, Stoll & Young 2010 s. 410). 
 
Känslan av ensamhet kan påverka personen rädsla och otrygghet upplevs. Dessa känslor 
försvann efter att de äldre varit i kontakt med någon familjemedlem eller någon vän 
(Ness, Hellzen & Enmarker 2014 s. 3) 
 
När åldern stiger och kroppen inte längre lyder som den brukat göra eller att tiden som 
gick åt till att känna sig betydelsefull på arbetet inte finns där, då upplever många äldre 
sig inte värdefulla. Det som gör livet lite mer hoppfullt och tiden lite värdefullare 
upplever många äldre att det är familj och vänner. Känslan av att känna sig värdefull har 
samband med att ha familj och vänner som visade omtanke eller intresse för den äldres 
livsvärld. Relationer anses även kan ha en negativ påverkan. Det kan få en person att 
känna sig mindre värdefull, för att den äldre inte hänger med i utvecklingen. Personen 
vet inte vad som pågår vilket kan leda till en förvärrad känsla av ensamhet (Hauge & 
Kirkevold (2012 ss. 555-556).  

Ensamhetens konsekvenser  
Detta tema var det som framkom tydligast. Ensamhet visade sig ofta ha negativa 
konsekvenser bland de äldre. Isolering och känslan av att inte veta meningen med livet 
beskrevs i flera artiklar. Ensamheten kan även vara något positivt och kan bringa hälsa 
istället för ohälsa.   
 

Socialt isolerad 
Isolering orsakat av ensamhet är vanligt bland äldre. Då ensamhet anses vara något som 
avvisar en person, samt det att du glöms bort av betydelsefulla personer i sitt liv 
(Heravi-Karimooi, Anoosheh, Foroughan, Sheykhi & Hajizadehs 2010 s. 277). Stanley 
et. al (2010 s. 411) menar att känslan av att inte passa in eller att inte räcker till har gjort 
att de äldre känner sig som främlingar och har varit en anledning till isolering. Dong, 
Chang, Wong och Simon (2012 s. 153) menar att ensamheten som uppstår vid förlusten 
av en maka/make, som tidigare varit engagerade i aktiviteter, har lett till känsla av 
isolation hos den äldre. I Hauge och Kirkevolds (2012 s. 556) studie beskriver en av 
deltagarna sin ensamhet som "wall of loneliness", där han beskrev det som att han var 
instängd i ett rum som var separerat från andra människor och att det var svårt att ta sig 
ut från rummet. 
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Att träffa andra människor kan vara påfrestande när de befinner sig i en utsatt situation. 
Den person som tycker att det är jobbigt att vistas bland folk en större chans att känna 
sig socialt isolerad, samt att upplevelsen av ensamhet förvärras (Pettigrew & Roberts 
2008 s. 305). Dong et. al (2012 s. 156) menar att livskvalitén är låg hos de äldre 
ensamma då det kan leda till brist på kontakter bland andra människor och fritid som 
ofta leder till isolering. 

 
Att inte känna sig värdefull  
Känslan av att inte känna sig värdefull kan framkomma hos en person som upplever 
ensamhet. Det är något som ibland uppkommer när det sker förändringar och 
utvecklingar under livets gång (Hauge & Kirkevolds 2012 s. 556). Stigande ålder och 
växande behov av hjälp påverkar personens välbefinnande. Äldre nedvärderar sitt värde 
då de ofta anser sig vara i behov av hjälp samtidigt som de inte vill vara till något 
besvär för de som erbjuder hjälp (Ness, Hellzen & Enmarker 2014 s. 4).  
 
 
Både i Ness, Hellzen och Enmarkers (2014 s. 4) och Graneheim och Lundmans (2010 s. 
435) studier uppger deltagarna att det skulle vara lättare att bara dö för att de då skulle 
slippa ensamheten och att vara en börda för andra. Att sluta på jobbet, något som varit 
en rutin och tagit upp en persons vardag under hela livet, kan vara en förlust. Vissa ser 
det som en frihet medan andra ser det som en livsförändring som leder till ett lidande. 
Smith (2012b s. 38) anser att gå i pension kan bringa en känsla av att inte känna sig 
värdefull, främst hos män då de känner att de inte längre kan identifiera sig med 
arbetsvärlden. De har förlorat sin stolthet.   
 
I Graneheim och Lundmans (2010 s. 435) studie framkommer en upplevelse av 
övergivenhet, då många av de äldre var de sista kvar i livet bland vänner och dessutom 
förlorat sin partner. De beskriver att det kändes ensamt då ingen kom och besökte dem 
eller ringde. Meningen med livet var något som ofta ifrågasattes. 
 

Depression  
Depression kan vara en följd av ensamhet. Sorg och stress är förstadier till ensamheten 
(Dong et. al 2012 s. 154). Några känslor som ofta framkommer bland ensamma äldre är 
känslan av tomhet, förtvivlan och ångest. Att inte kunna vara tillsammans med andra 
människor eller ha någon att dela dessa känslor med kan leda till att personen mår ännu 
sämre (Heravi-Karimooi et al. 2010 s. 276). Moyle, Kellett, Ballantyne och Gracias 
(2011 s. 1450) anser att äldre har en större risk att uppleva stress och depression när de 
är ensamma. Enligt Dong et. al (2012 s. 156) påverkas livskvalitén av ensamhet bland 
äldre vilket kan resultera i brist på relationer och fritidsaktiviteter, vilket i sin tur leda 
till depression. 
 

Ensamhet är något positivt  
Att vara ensam behöver inte betyda något negativt, det kan upplevas som en frihet för 
vissa personer, medan det är det värsta tänkbara för andra. Ensamheten som kom till 
följd av att ha förlorat en maka/make kan upplevas som en frihet. De menar att känslan 
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av frihet gjorde att deltagarna kunde fatta sina egna beslut i vardagen. De kunde även 
känna sig fria från bekymmer som tidigare varit en börda. En av deltagarna uttryckte att 
det var en lättnad att inte behöva bry sig och ta hand om någon annan än sig själv, och 
att själv kunna välja när de ville ha sällskap med någon annan. Att kunna vila i lugn och 
ro var även det en upplevelse av frihet (Graneheim & Lundman, 2010 s. 436). 
 

Ensamheten är individuell 
Ensamhet är något som kan skapa många olika känslor hos oss människor. Omvärlden 
kan uppfatta det som att alla upplever ensamhet lika. Ensamhet kan självklart uppfattas 
lika hos många men det är även en upplevelse som är individuell. Ensamhet är något 
som är privat och personligt. Det är även något som är svårt att sätta ord på och beskriva 
från egna erfarenheter. De menar att ensamhet inte behöver upplevas samma hos varje 
person. En person kan uppleva det på ett sätt medan en annan upplever det på ett helt 
annat sätt. Upplevelsen av ensamhet kan ha en koppling till en människas personlighet 
(Stanley et al. 2010 ss. 409-410).   
 
Tiden har en betydande roll i känslan av ensamhet. Det kan vara tiden på dygnet, någon 
speciell årstid eller under den tid som personen befinner sig i livet som gör att 
upplevelsen av ensamhet ökar. Ensamhet är något som kan komma i olika skeden och 
upplevas på olika sätt, vilket gör den mer individuell (Stanley et al. 2010 s. 411). 
 

Hantera ensamheten  
Att försöka hantera ensamheten i sitt liv kan vara en tung börda att bära. Genom att 
acceptera ensamheten, tänka positivt samt ändra sin attityd kan förändra vardagen på ett 
betydelsefullt sätt. Det kan då bli lättare att hantera ensamheten (Ness, Hellzen & 
Enmarker 2014 s. 4). Stanley et al. (2010 s. 410) menar att personer själv måste vilja ha 
hjälp för att kunna hantera ensamheten. 
 

Sysselsättning 

Att hitta en sysselsättning eller aktivitet visade sig ha en god effekt på ensamheten, att 
få tänka på något annat. Genom att hitta och uppleva nya möjligheter i livet kan de äldre 
se meningen med livet, trots att deras hälsotillstånd försämrades. De fann då ett sätt att 
lägga ensamheten åt sidan. De beskriver vidare att många av de äldre flyttade för att bo 
närmare varandra för att slippa känna sig ensamma (Ness, Hellzen & Enmarker, 2014 s. 
4). 
 
Det är inte alltid lätt att utföra de aktiviteter som tidigare gav en känsla av 
välbefinnande, när ens hälsotillstånd försämras. Att ta en promenad ute i naturen eller 
att arbeta i trädgården kan vara påfrestande. Genom att försöka göra justeringar i livet 
och att hitta något annat som bringar hälsa och som är mer anpassat till personens 
hälsotillstånd kan personen uppleva en känsla av välbefinnande (Ness, Hellzen & 
Enmarker 2014 s. 5). Ett husdjur har en positiv inverkan på ensamheten. Flera av 
deltagarna menade att ett husdjur gav dem kärlek samt möjlighet till fysisk aktivitet 
(Pettigrew & Roberts 2008 s. 305).     
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Hauge och Kirkevold (2012 ss. 555-556) anser att telefon och TV är viktiga faktorer 
som kan minska känslan av ensamhet. De nämner även att radion har en betydande roll i 
att fördriva tiden för de äldre då de kan tänka på något annat än ensamheten. Enligt 
Moyle et. al (2011 s. 1450) var det viktigt att utföra individuella aktiviteter för att få ett 
avbrott i de rutiner som utfördes dagligen. 
 

Inre andlighet 
Upplevelsen av ensamhet kan betyda att leva med ett förtroende till någon eller något. 
Detta beskrivs som att uppleva trygghet och att känna sig säker, även att uppleva en 
mening med livet. Vissa beskriver detta som att acceptera livet som det är och att lita på 
Gud. En av deltagarna ansåg att en person skall ta situationen som den kommer.  
Människan är bara en prick i universum och ändå en underbar skapelse. Genom sin 
gudstro finns det något att luta sig på, att kunna lita på Gud resulterade i att de inte 
oroade sig för framtiden (Graneheim & Lundman 2010 s. 436).   
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
En litteraturstudie har gjorts som den beskrivs i Axelsson (2012, ss. 203-220), för att 
beskriva begreppet ensamhet hos äldre. Tidigare forskning har sammanförts och 
sammanställts. Författarna har valt att bara inkludera kvalitativa artiklar då dessa ger oss 
forskningsresultat som motsvarar vårt syfte och ger oss ett resultat utefter en upplevelse, 
därför ansågs kvantitativa artiklar inte relevanta.  Att göra en empirisk studie med 
djupintervjuer skulle ha gett ett mer aktuellt resultat men inte den bredd som en 
litteraturstudie ger. 
 
Forskning i ämnet hittades från olika länder som Iran, Sverige, Australien och USA. Det 
ger en bredd inom området och kan visa skillnader och likheter på upplevelsen av 
ensamheter hos äldre i olika delar av världen. Det ger en större chans till att se hur 
generaliserbart resultatet är. Urvalet av artiklarna gjordes med tanke på 
generaliserbarheten. Vi valde flera artiklar där personerna i studien levde under olika 
förhållanden. Personerna levde med hjälp i hemmet som hemtjänst och hemsjukvård, 
men de kunde även bo själva utan någon hjälp. De bodde både i storstad och på 
landsbygden. De olika levnadsförhållanden som artiklarna beskriver var inget 
författarna planerat som urval, utan sågs mer som en intressant infallsvinkel. 
 
Artiklarna som har använts var engelskspråkiga och översättningen av dessa var ibland 
problematisk. Översättningen av en mening eller ett ord kan göra att dess djup förloras. 
Feltolkningar eller felöversättningar kan göras och själva kärnbudskapet i texten kan 
tappas. Hade andra författare tolkat artiklarna kan resultatet ha skiljt sig från vårt 
resultat. 
 
Författarna har i studien gjort en systematisk sökning med begränsad tidsram och olika 
sökord, sökningen har gjorts i olika databaser, var god se bilaga 1. Artikelsökning i 
ämnet gav ett brett resultat och det valdes ut tio stycken artiklar som kändes mest 
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relevanta utifrån syftet. Efter att ha läst och granskat dessa upptäcktes att en av 
artiklarna inte befann sig inom tidsramen. Författarna ansåg att nio artiklar ändå räckte 
då de gav den mättnad författarna sökte för att nå syftet. Under uppbyggnaden av 
resultatet framkom fyra teman och 12 subteman och dessa teman var svåra att urskilja 
då dessa ämnen var sammanflätade med varandra.  Teman uppkom genom att artiklarna 
hade dessa resultat gemensamt.  
 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att det kan bli många förändringar kring en människas livsvärld när 
personen åldras, som leder till social isolering och upplevd ensamhet. De faktorer som 
framkom kan leda till ensamhet var: förlust av en partner eller en nära vän, vitala 
kroppsfunktioner försämras, att rörligheten påverkas liksom hörsel och syn. 
Upplevelsen av ensamhet hos de äldre är bred, individuell och komplex. Författarna har 
valt att diskutera två teman av resultatet: ensamhetens konsekvenser samt att hantera 
ensamheten. 
 

Ensamhetens konsekvenser  
I resultatet framkommer det att social isolering kan uppstå vid upplevelsen av ensamhet. 
Dong et. al (2012 s. 156) menar att isolering är vanligt hos äldre ensamma då kontakten 
till andra människor delvis upphör eller upphör helt. Enligt Lindgren, Sundbaum, 
Eriksson och Graneheim (2014 s. 117) kan ångesten av att vara ensam påverka och 
uppehålla de sociala relationerna, genom att ångesten kan tömma personen på energi 
och uthållighet. Denna slutsats stärks av resultatet i litteraturstudien. 
 
Lindgren et. al (2014 s.117) anser att upplevelsen av ensamhet ibland uppfattas som en 
oändlig tomhet samt att livet har mist sin mening. Ensamheten blir som en påminnelse 
om hur livet hade kunnat vara, eller hur det varit innan ensamhet upplevdes. Ur ett 
livsvärldsperspektiv blir detta förståeligt: den ensamma personen upplever en 
förändring i livsrytmen vilket kan leda till att en tomhet i vardagen samt att meningen 
med livet ständigt ifrågasätts. Detta stödjer resultatet då många äldre upplever känslan 
av att inte vara värdefull (Lindgren et. al 2014 s.117).  
 
I vårt resultat framkommer det att depression är en bieffekt av ensamhet. Att inte ha 
någon i sin närhet som personen kan dela tankar med kan leda till att personens lidande 
eskalerar. Enligt Alpass och Neville (2003 s. 214) har de som lever med en partner 
mindre chans att drabbas av depression. Detta styrker vårt resultat, då en partner eller en 
vän har en betydande roll hos personen, relationer kan förhindra ett onödigt lidande. I 
Alpass och Nevilles (2003 s. 214) studie framkom det att de som hade högre inkomst 
och utbildning rapporterade mindre depressiva symtom. De menar även att åldern inte 
har en betydelse av depression vid ensamhet. Detta var inget som hittades i vår studies 
valda artiklar, vilket kan ge en intressant diskussion om ensamhet upplevs annorlunda 
hos yngre personer. I Granerud och Severinssons (2006 s. 290) studie upplever 
deltagarna som var i ålderns 25-57 år, att de saknar syfte och aktivitet i sina liv. Känslan 
av ångest och utanförskap upplevdes. Deltagarna berättade även att de upplevde skam 
bland andra människor. Det har resulterat i att de inte känt sig delaktiga i samhället då 
de haft låg inkomst och upplever att de inte kunnat bidra till något.    
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Lindgren et. al (2014 s. 117) anser att ensamheten inte behöver vara något negativt utan 
en befrielse och en nödvändighet. Ensamheten beskrivs här som något nyttigt. Det är en 
tid för stillhet och för att hämta livskraft. Det är dock inte många studier som visar att 
en upplevelse av att ensamheten kan vara positiv. I Kvaal, Halding och Kvigne (2014 s. 
108) anses studiedeltagare uppleva ensamhet som något bra. De kunde göra val som 
gynnade dem själva och de trivdes i sin situation. Detta styrker vårt resultat men 
observera att det är en liten del av de ensamma äldre som upplever ensamheten som 
positiv. Av de artiklar vi har granskat var det endast en artikel som belyste en positiv 
upplevelse av ensamhet.  
 
I studiens resultat framkommer det att ensamheten är personlig och att det kan vara 
svårt att beskriva utifrån sina egna erfarenheter. Ensamheten påverkas av vilken position 
personen befinner sig i förhållande till sin livsvärld. Enligt Lindgren et. al (2014 ss. 
116-117) påverkas ensamheten av tiden. Beroende på vilken årstid det är finns en 
skillnad på upplevelsen av ensamhet. Den kan försvinna helt under en period samtidigt 
som den kan utvecklas till en större börda under en annan period. Lindgren et. al (2014 
s. 117) menar att upplevelsen av ensamhet varierade under livets lopp. Det är 
situationen som personen befinner sig i som har mest betydelse för hur ensamheten 
gestaltar sig. Det styrks av Smith (2012a s. 49) som anser att en persons fysiska 
hälsotillstånd samt rörlighetsfunktioner har en betydande roll i hur personen upplever 
ensamhet. Detta gör ensamheten personlig, då ingen upplever den på samma sätt som 
någon annan. 
 

Hantera ensamheten  
Resultatet visar att någon sysselsättning och aktivitet i vardagen hjälpte att hantera 
ensamheten. Moyle et. al (2011 s. 1450) menar att aktiviteter är ett sätt att få ett avbrott i 
personens dagliga rutiner. Enligt Chen och Fu (2008 s. 877) var det till en stor glädje att 
umgås med vänner, även fysiska aktiviteter bidrog till en glädje bland ensamma äldre. 
Smith (2012a s. 49) beskriver en äldre dam vars man gick bort på sjukhus efter en lång 
tids sjukdom och hur hon sedan började jobba som volontär på sjukhuset. Det finns flera 
exempel där det beskrivs hur de äldre gärna tar hand om någon, exempelvis sin partner 
eller ett husdjur och hur det får dessa personer att bättre kunna hantera sin ensamhet.   
  
Ensamheten kan även hanteras genom religion. Religionen gör att många äldre känner 
en trygghet och ett lugn inför sin situation och för sin framtid. Graneheim och 
Lundmans (2010 s. 436) studie visar att deltagarna, som är uppväxta i en religiös miljö, 
upplevde ensamheten mer positiv. Choi, Ransom och Wyllie (2008 s. 543) menar att 
personer som bor på ett ålderdomshem använder sig av sin tro för att hantera sin vardag. 
Genom sin tro upplevde de en ro i sin tillvaro och tillfredställelse med livet, de var 
nöjda med vad Gud hade gett dem. Tron, vilken religion det än är, verkar ge en vardag 
med mer förståelse för sin situation och förmågan att kunna hantera ensamheten bättre. 
Det styrker vårt resultat att tron kan hjälpa till att hantera ensamheten.   
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SLUTSATSER 
Det framkommer i studien att de flesta äldre upplever ensamhet men av olika 
anledningar och på olika sätt. Trots vänner och familj kan det finnas en upplevelse av 
ensamhet. Ensamheten kan var en skamfull känsla som gärna göms undan och inte 
pratas om. Det är av yttersta vikt att vi som sjuksköterskor är lyhörda och lyckas skapa 
en trygg relation. Tryggheten kan bidra till ett förtroende och en inblick i de äldres 
livsvärld och förhoppningsvis ett sätt att förebygga ohälsa på grund av ensamheten. 
Ensamheten kan få konsekvenser som isolering och depression. Det är därför viktigt för 
sjuksköterskan att känna till varningssignaler dessa tillstånd ger. Detta för att förhindra 
ett onödigt lidande.  
 

Kliniska implikationer  
Genom att ha vårdande samtal med en person som upplever ensamhet kan onödigt 
lidande förhindras. Resultatet visar att depression kan komma till följd av ensamhet, 
genom att förhindra en depression exempelvis genom vårdande samtala med äldre 
personer, kan depressioner undvikas och då även framtida vårdkostnader undvikas. 
Sjuksköterskan bör reflektera kring den äldre ensamma patienten, se och lyssna till 
patienten. Det är även viktigt att försöka aktivera den äldre personen och uppmana 
personen att aktivera sig. Genom vårdande samtal kunna få personen att förstå varför 
det är viktigt att aktivera sig för att uppleva välbefinnande och undvika ensamhet. 
Viktiga relationer i den äldres livsvärld kan förhindra att ensamhet uppstår. Därför är 
det viktigt att i det vårdande samtalet peka på individens viktiga relationer och 
betydelsen av dem för personen. En handlingsplan kan vara till fördel vid bemötandet 
kring äldre ensamma för att förhindra ohälsa. En handlingsplan kan bestå av riktlinjer 
och mallar för hur sjuksköterska ska gå till väga vid misstankar om ensamhet. 
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Bilaga 1 
 
Söksystem/
databas 

Sökdatum Sökord Antal 
träffar 

Urval  Antal 
artiklar 
valda 

Cinahl  24/9 - 14 Elderly, loneliness, 
Peer Reviewed, 2008-
2014 

100 6 1 

Cinahl 24/9 - 14 Loneliness, 
experience, peer 
reviewed, 2008-, age 
65+, 80 and older. 

58 3 2  

Cinahl 20/10 - 14 Loneliness, 
experience, peer 
reviewed, 2008-, age 
65+, 80 and older. 

58 2 0 

Cinahl  22/10 - 14 Loneliness, 
experience, peer 
reviewed, life 
experience, 2008-
2014, age 65+, English 
language. 

11 4 0 

PubMed 22/10 - 14 10 loneliness older 
people experience, 
abstract 5 years. 

40 3 0 

Cinahl 30/10 - 14 Quality of life and 
loneliness, English 
language, 65+ peer 
reviewed 2008-2014 

68 7 1 

Pubmed
  
 
  

3/11 - 14 Loneliness, older 
people, care, abstract, 
5 years 65 and older, 
80 + 

78 2 1 

Cinahl  3/11 - 14 Experience and 
loneliness, peer 
reviewed, English 
language, 65+, 
Abstract Available, 
loneliness, 2008-2014 

20 3 1 

Cinahl 5/11 - 14 Experience and 
loneliness, peer 
reviewed, English 
language, age 65+ 
2008-2014 

57 4 1 

Pubmed 6/11 - 14 Experience and 
loneliness and quality 
of life, 5 years, 65 + 

17 2 1 
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years.  

Chinal  7/11 - 14 Loneliness and quality 
of life, peer reviewed, 
2008-2014, 65 + years, 
life experiences,  

5 2 1 

Totalt    512 38 9 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://web.b.ebscohost.com.lib.costello.pub.hb.se/ehost/breadbox/clustersearch?cluster=MM%20%22life%20experiences%22&sid=d9679662-dcf4-4985-852c-14c43d4d5824%40sessionmgr198&vid=11
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Bilaga 2 
 
Titel 
Författare 
Tidskrift 
Årtal 
Land 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Titel: Perception 
and negative effect 
of loneliness in a 
Chicago Chinese 
population of older 
adults. 
 
Författare: Dong, 
X, Chang, E, Wong, 
E, & Simon, M 
 
Tidskrift: Archives 
Of Gerontology & 
Geriatrics 
 
Årtal: 2012  
 
Land: USA 
 

Denna studie syftar 
till att undersöka de 
kulturella 
uppfattningarna om 
ensamhet samt ta 
reda på 
sammanhanget av 
ensamhet och att 
undersöka dess 
effekt på hälsa och 
välbefinnande hos 
äldre amerikanska – 
kinesiska 
invandrare.  

Studien bestod av 
frågeformulär och 
semistrukturerade 
fokusgrupper.  
 
78 deltagare, 60 år 
och uppåt, 
identifierar sig som 
kines och bor i 
Chicago.    
 
I fokusgrupperna så 
pratade de på 
kinesiska och 
diskussionerna 
spelades in som 
sedan 
transkriberades och 
översattes till 
engelska.  
 
Materialet kodades 
med hjälp av två 
oberoende personer 
som tog ut 
nyckelord och 
fraser för att senare 
kunna göra 
kategorier av dessa.  

Fyra kategorier 
valdes: 
Kännetecken för 
deltagarna är 
närvaron av 
ensamhet, 
Uppfattningar av 
ensamhet, 
Avgörande faktorer 
för ensamhet, 
Negativa effekter av 
ensamhet.  
 
Studien visa att det 
var fler kvinnor än 
män som upplevde 
ensamhet. De flesta 
av deltagarna 
upplevde att de var 
vid god hälsa.  
Deltagarna delade 
in ensamhet i två 
”delar” emotionell 
och social 
ensamhet. 
Emotionell 
kopplade de 
samman med förlust 
av partner eller nära 
vän. Medan social 
kopplade de med att 
de ofta upplevde sig 
socialt isolerade 
från andra.  
Social isolation, 
frustration, stress, 
depression, ångest 
och sorg var vanligt 
att deltagarna 
upplevde.   
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Titel 
Författare 
Tidskrift 
Årtal 
Land 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Titel: 
Experiences of 
loneliness among 
the very old: the 
Umeå 85+ project. 
 
Författare: 
Graneheim, U, & 
Lundman, B  
 
Tidskrift: 
Aging & Mental 
Health, 
 
Årtal: 
2010 
 
Land: 
Sverige  
 
 
 
 
 

Syftet på denna 
studie är att belysa 
upplevelser av 
ensamhet bland de 
mycket gamla, som 
bor ensamma. 

Kvalitativ studie. 
 
Inkludering: Äldre 
personer 95+, 90 år 
och 85 år. De skulle 
bo ensamma och i 
de norra delarna av 
Sverige. 
 
De använde sig av 
tematiska 
intervjuer. (öppna 
samtal om vissa 
ämnen). 
Intervjuerna var 
inspelade och sedan 
transkriberade 
ordagrant. 
 

Upplevelsen de 
kom fram till var 
både att de levde 
med förluster och 
kände sig övergivna 
men också att de 
upplevde frihet och 
självförtroende. 
Att leva med 
förluster: de kände 
saknad efter de som 
gått bort. De var 
jobbigt för dem att 
inte kunna höra 
eller se som de 
brukar eller att 
benen inte var så 
starka som de vill.  
Känsla av att vara 
övergiven: Många 
kände att de var 
osynliga att de inte 
sågs som den 
personen de en 
gång var eller att 
anhöriga och även 
personal inte hade 
tid för dem. 
Leva i förtroende: 
Flera deltagare 
kände att de hade 
levt sitt liv och 
kände sig trygga 
med sina rutiner 
och personal som 
hjälpte till. De 
kände sig även 
trygga med tanken 
på att Gud fanns för 
att hjälpa dem och 
att Gud skulle 
finnas där när de 
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gick bort. 
Känsla av frihet: 
Att kunna göra vad 
de vill när de vill i 
lugn och ro, att bara 
rå om sig själv. 

 
 
 
Titel 
Författare 
Tidsskrift 
Årtal 
Land 

Syfte Metod Resultat 

Titel: Variations in 
older persons' 
descriptions of the 
burden of 
loneliness. 
 
Författare: Hauge, 
Solveig 
Kirkevold, Marit 
 
Tidsskrift: 
Scandinavian 
journal of caring 
sciences 
 
Årtal: 2012 
 
Land: Norge 

Syftet med studien 
var att beskriva 
egenskaperna av 
begreppet ensamhet 
och att undersöka 
hur äldre beskriver 
det.  

Detta är en 
kvalitativ studie 
men gjorde 
intervjuer. De har 
som tanke en 
hermenutisk 
tolkande tradition. 
 
Urvalet bestod av 30 
personer. 21 kvinnor 
och 9 män. 
Kriteriererna för att 
de skulle kunna 
delta berodde på 
ålder, kön hälsa, 
boendesituation och 
äktenskapstatus. De 
sbebskriver inte i 
detalj hur vad dessa 
kriterier va men de 
skulle klara sig 
själva i hemmet utan 
någon hjälp från 
vården. 
18 av dessa fann de 
på dagcenter, 5 var 
röda korset 
volontärer och de 
resterande 4 fann 
man genom att fråga 
runt om de fanns 
några frivilliga som 
ville vara med i 
studien. 

Resultatet delades 
in i två kategorier. 
 
Hanterbar 
ensamhet: 
Vankelmodig och 
tvetydig ensamhet: 
Ensamheten känns 
mer när de anhöriga 
eller de i närheten 
inte är tillgängliga 
men de kan även 
vara tvetydigt då de 
även kan känna sig 
ensamma när 
anhöriga är med 
men de vågar inte 
säga det. 
Tv och telefon är 
bra redskap för att 
ensamheten inte ska 
kännas så tung. 
 
Plågsam ensamhet: 
Inte känna sig 
värdefull: Att känna 
sig långsam, att inte 
hänga med i 
utveckling eller vad 
anhöriga pratar om. 
 
Känsla av 
kraftlöshet och 
initiativlöshet: Att 
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Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades och 
sedan gjordes det 
kategorier av 
materialet. 

inte orka göra det 
man planerat för 
dagen. Som enkla 
vardagssysslor som 
att tvätta kläder. 
 
 

 
 
 
Titel 
Författare 
Tidskrift 
Årtal 
Land 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Titel: 
Understanding 
loneliness in the 
lived experiences of 
Iranian elders. 
 
Författare: Heravi-
Karimooi, 
M. Anoosheh, 
M. Foroughan, 
M. Sheykhi, 
MT. Hajizadeh, E. 
  
Tidsskrift: 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 
 
Årtal: 2010 
 
Land: Iran 

Att undersöka 
upplevelsen av 
ensamhet hos äldre 
iranier. 

En kvalitativ studie 
med 
fenomenologisk 
metod användes 
med fyra män och 
nio kvinnor som 
lever i sina egna 
hus. Djupintervjuer 
användes som sedan 
transkriberades 
ordagrant och 
analyserades med 
hjälp av 
hermeneutiska 
metoder.  
 
Urvalet var 13 äldre 
4 män och 9 
kvinnor. Med 
åldern mellan 68-
87. 9st var 
änkor/änkemän, 2st 
var gifta, 2st var 
skilda.  
 
 

Teman valdes ut 
och de blev dessa: 
”an aversive 
emotional state”, 
”isolated from 
intimate 
relationships”, 
”being deprived 
from social and 
external support 
systems” and 
”being abused and 
neglected”.  
 
Resultatet visar att 
uppfattningen av 
upplevelsen av 
ensamhet skapar ett 
destruktivt 
känslomässigt 
tillstånd som 
förknippas med 
negativa och 
smärtsamma 
känslor. Dessutom 
visade det sig att 
bristen på tillgång 
till nära relationer 
och stödjande 
system, samt 
erfarenhet av att 
utnyttjas och bli 
”bortglömd” var 
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faktorer som bidrar 
till känslan av 
ensamhet bland 
iranska äldste. 

 
 
Titel 
Författare 
Tidskrift 
Årtal 
Land 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Titel: Dementia and 
loneliness: an 
Australian 
perspective. 
 
Författare: Moyle, 
W, Kellett, U, 
Ballantyne, A, & 
Gracia, N. 
 
Tidskrift: Journal 
Of Clinical Nursing 
 
Årtal: 2011 
 
Land: Australien 
 

Undersöka 
uppfattningar om 
ensamhet enligt 
personer med tidigt 
stadium av demens, 
som lever med 
långtidsvård samt 
även synpunkter 
från deras 
anhörigvårdare. 

Kvalitativ studie.  
 
65 år eller äldre, 
deltagarna skulle 
vara i det tidiga 
stadiet av sin 
demens diagnos. De 
skall bo hemma 
eller på boende. 
Anhörigvårdare 
intervjuades också.  
 
70 personer med 
demens och 73 
anhörigvårdare 
intervjuades. Med 
övervägande av 
kvinnor i båda 
grupperna. 
Deltagarna med 
demens var mellan 
åldrarna 66-97 år, 
och 
anhörigvårdanas 
ålder var mellan 37-
89år.  
 

Fyra teman valdes 
ut: hålla kontakten 
med andra, förlorar 
förmågan att socialt 
engagera sig, 
upplever ensamhet 
och övervinna 
ensamhet. 
Resultatet betonar 
vikten av relationer 
för att minska 
känslor av ensamhet 
hos personer som 
upplever demens. 
Anhörigvårdarna 
kunde avgöra när 
personer med 
demens upplevde 
ensamhet och när 
de inte gjorde de. 
Isolering var en 
vanlig konsekvens 
av den upplevda 
ensamheten. 
Deltagarna ansåg 
genom att hålla sig 
sysselsatt så 
minskade 
upplevelsen av 
ensamhet.   
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Titel 
Författare 
Tidskrift 
Årtal 
Land 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Titel: Struggling 
for independence": 
the meaning of 
being an oldest old 
man in a rural area. 
Interpretation of 
oldest old men's 
narrations 
 
Författare: Ness 
TM, Hellzen O, 
Enmarker I. 
 
Tidskrift: 
International 
Journal of 
Qualitative Studies 
on Health and Well-
being 
 
Årtal:  2014 
 
Land: Norge 
 

Syftet med denna 
studie var att belysa 
de äldsta männens 
situation som bor 
ensamma p 
landsbygden och 
deras sätt att se på 
att ta emot 
hemsjukvård. 

12 män, 82-94 år 
valdes ut genom att 
forskarna 
kontaktade 
vårdinrättningar 
som hade kontakt 
med dessa män och 
som vidare frågade 
dessa om de ville 
medverka. Dessa 
män skulle bo på 
landsbygden och de 
bodde själva. De 
hade hjälp utav 
hemsjukvård och 
några av dem hade 
en partner men de 
bodde på hem.  
 
Narrativa intervjuer 
genomfördes som 
spelades in och 
transkriberades. 

Tre teman 
identifierades: 
känslor av 
otillräcklighet i 
vardagen, att hitta 
hopp i livet, och 
känna försoning 
med livet. 
 
Att bo ensamma 
gav dem känslan av 
osäkerhet och oro. 
De var rädda att bli 
en börda för 
anhöriga och 
vården. De ville ha 
gemenskap och 
någon att prata med. 
De män som kunde 
åkte gärna iväg och 
åt mat där de kunde 
få gemenskap. 
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Titel 
Författare 
Tidskrift 
Årtal 
Land 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Titel: Addressing 
loneliness in later 
life 
 
Författare: 
Pettigrew, S, & 
Roberts, M. 
 
Tidskrift: Aging & 
Mental Health 
 
Årtal: 2008 
 
Land: Australien 
 

Undersöka 
upplevelsen av 
ensamhet bland 
äldre för att i 
framtida syfte 
kunna minska de 
negativa 
konsekvenserna av 
social isolering i 
samband med 
ensamhet. 
 

Kvalitativ studie 
 
19 deltagare, 13 
kvinnor och 6 män, 
med åldern 65 år 
och uppåt. 
Deltagarna skulle 
vara fria från 
psykiska sjukdomar 
så som demens, 
psykoser och 
maniska 
depressioner. De 
skulle bo hemma 
och vara 
intresserade av att 
diskutera ensamhet. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer hölls i 
deltagarnas hem. 
Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades som 
sedan kodades.    

Fem kategorier 
användes som 
rubriker: Attityder 
kring ensamhet, 
samspela med 
andra, mat och 
dryck rutiner, läsa 
och 
trädgårdsskötsel. 
 
Ensamhet ansågs 
vara som en 
självklarhet när en 
person åldras, 
därmed social 
isolering. Olika 
aktiviteter minskade 
upplevelsen av 
ensamhet. Att träffa 
vänner över en 
middag eller lunch 
var bra sätt att 
hindra ensamheten.   
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Titel 
Författare 
Tidskrift 
Årtal 
Land 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Titel: Portraits of 
Loneliness: 
Emerging Themes 
Among 
Community-
Dwelling Older 
Adults 
 
Författare: Smith, 
JM 
 
Tidskrift: Journal 
Of Psychosocial 
Nursing & Mental 
Health Services 
 
Årtal: 2012 
 
Land: USA 
 

Syftet med studien 
var att undersöka 
betydelsen av 
ensamhet hos äldre 
och att beskriva 
deras dagliga 
rutiner för att 
hantera ensamheten. 

En kvalitativ studie, 
med en 
fenomenologisk 
tolkande ansats. 
 
12 deltagare i 
studien, 8 kvinnor 
och 4 män, de 
intervjuades med 
hjälp av öppna 
frågor.  
  
Det delades ut 
flygblad i samhället 
där de som var 
intresserade av 
studien fick höra av 
sig. De var tvungna 
att ha känt sig 
ensamma under de 
senaste 6 
månaderna.  
 
Inklusionskriterier: 
äldre än 70 år, 
intresse för 
deltagande i studien 
och engelsktalande.  
 
Exlusionskriterier: 
oförmåga att förstå 
frågor om ensamhet 
eller svår 
depression. Den 
som var djupt 
deprimerad och de 
som var förvirrande 
av ensamhet med 
depression uteslöts 
också.  
 
Fyra teman valdes 
ut: Sämre hälsa, Att 

Sämre hälsa var ett 
hinder för att träffa 
familj och vänner. 
De upplevde 
ensamhet eftersom 
de inte längre kan 
utföra de aktiviteter 
som de en gång har 
kunnat.   
 
Att ge upp sin bil 
var något som tog 
emot för flera av 
deltagarna, eftersom 
det hindrade 
deltagarna från att 
komma ut ur sina 
hem och 
upprätthålla 
engagemang med 
andra i samhället. 
 
Att gå i pension 
hade störst effekt på 
männen de 
upplevde känslan av 
minskat värde på 
livet.   
 
Förlusten av sin 
livspartner var mest 
styrande att bidra 
till ensamhet. Att 
inte ha någon att 
dela sina tankar och 
funderingar med.  
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Titel 
Författare 
Tidskrift 
Årtal 
Land 

Syfte Metod och 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. & Young, B 
 
Tidskrift: Health 
& Social Care In 
The Community 
 
Årtal: 2010 
 
Land: Australien 
 

Syftet med studien 
var att förstå de 
uppfattningar om 
ensamhet som både 
äldre och de 
personer som 
hjälper dem har. 

En kvalitativ studie 
med djupgående 
intervjuer med de 
äldre och service 
personalen.  
 
65 år och äldre, 
varierade åldrar, 
deltagarna ska bo på 
ett boende 
(långtidsboende) där 
de får stöd från 
personal.  
 
60 äldre har valts ut 
från två olika 
områden i 
Australien. Bland 
dem var de 40 
kvinnor och 20 män, 
med åldrarna mellan 
67-92 år.  
 
Personalen som 
intervjuades var 
sjuksköterskor och 
omvårdnadspersonal 
(undersköterskor). 
Om hur de upplevde 
de äldres ensamhet. 
 
Intervjuerna 
spelades in och har 
transkriberats, där 
fem teman valdes 
ut, intervjuaren hade 
förberett frågor 

Ensamhet är något 
privat, något som är 
individuellt, det 
som en upplever 
ensamhet behöver 
inte betyda 
ensamhet för en 
annan. För vissa är 
den kopplad med 
sin personlighet.   
 
Relationer spelar en 
viktig roll i hur 
ensamhet upplevs 
och förstås, om man 
är ensam eller inte 
så formas 
uppfattningarna om 
ensamheten. 
Faktum är att dåliga 
relationer kan leda 
till upplevelse av 
ensamhet. 
 
Vissa äldre 
personer uppgav att 
de upplever 
ensamhet som 
starkast på natten då 
de upplever att 
dagarna har sina 
aktiviteter som 
hindrar dem att 
tänka på att de är 
ensamma.   

ge upp bilen, 
Pensionering, 
Förlust av 
maka/make. 
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innan om ensamhet.   
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