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Abstrakt 
För att få en ökad kunskap, förförståelse och skapa möjligheter till att bryta 
eller minska ensamheten, var syftet med denna studie att beskriva äldre 
personers upplevelse av ensamhet. Denna kvalitativa litteraturstudie utgick 
ifrån ett inifrånperspektiv och omfattade tolv kvalitativa vetenskapliga studier, 
som kvalitetsgranskades och analyserades. Samtliga deltagare som ingick i 
studierna var 65 år och äldre och svarade på frågor om sin subjektiva 
upplevelse av ensamhet. Analysen av studierna resulterade i fyra kategorier: 
Att känna utanförskap trots gemenskap; Att relationer har betydelse; Att 
uppleva begränsningar i det dagliga livet; Att ha strategier. Många deltagare 
beskrev att de kunde känna sig ensam trots gemenskap och att relationer till 
nära anhörig och vänner hade stor betydelse. Studien visade att de äldre som 
led av brist på relationer till nära anhöriga och vänner, hade mellanmänskliga 
sociala relationer stor betydelse. De äldre personerna upplevde att känna sig 
behövd och bekräftad skapade meningsfullhet i livet. Många deltagare 
upplevde begränsningar i sitt dagliga liv, vilket gjorde att de kände sig 
isolerade och ensam. En del deltagare hade olika strategier för att undvika 
känslan av ensamhet, exempelvis dagliga aktiviteter och engagemang. 
Ensamhet är en subjektiv känsla, där det är viktigt att sjuksköterskan med 
utgångspunkt från den enskilde personens upplevelse, försöka förstå och hjälpa 
den äldre. Med hjälp av sjuksköterskans lyhördhet och stöd kan olika 
begränsningar i det dagliga livet förebyggas och motverkas så att den äldre får 
möjlighet till ett mer aktivt och meningsfullt liv. 
 

Nyckelord: litteraturstudie, äldre, äldre vuxna, ensamhet, isolering, 
upplevelse, kvalitativ. 
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Ensamhet kan alla uppleva när som helst och särskilt är det unga och äldre som är utsatta för 

ensamhet (Bekhet, Zauszniewski & Nakhlas, 2008). Dahlberg (2007) visade i sin studie på 

stor skillnad mellan unga och gamla i den subjektiva upplevelsen av ensamhet. Enligt Killeen 

(1998) hade ensamhet olika effekter och orsaker och utifrån varje persons förutsättningar, lät 

det sig inte lösas som ett pussel, utan kunde bara lindras och göras mindre plågsamt. Att 

känna sig ensam, vara ensam och leva ensam är inte samma sak (Savikko, Rautasalo, Tilvis, 

Strandberg och Pitkälä, 2005).  
 

Bekhet et al. (2008) beskrev att upplevelsen av ensamhet var en känsla av att vara för sig 

själv, isolerad, frånvaron av mänskliga relationer, övergivenhetskänsla, socialt utanförskap 

och tomhet. Dahlberg (2007) beskrev att ensamhet kunde upplevas när personen var uttråkad 

och ingen hälsade på eller i sammanhang, där människor som upplevdes ytliga, fanns runt 

personen, vilket gjorde att personen inte kände sig delaktig och därför kände sig ensam. 

Vidare skriver Dahlberg (2007) att personer som kände ensamhet, upplevde sig vara uteslutna 

och kände sig inte betydelsefulla, vilket gjorde det svårare att känna sig delaktig i olika 

sociala sammanhang. Personer, som inte hade någon som såg eller lyssnade på dem, kände att 

de inte existerade och detta kunde leda till en känsla av djup smärtsam ensamhet hos dessa 

personer (Dahlbergs, 2007). Enligt Savikko et al. (2005) var upplevelsen av ensamhet olika 

beroende på samhällskultur och äldre sydeuropéer kände sig oftare ensam i jämförelse med 

äldre skandinaver. Äldre kunde, enligt Dahlbergs (2007) studie, få en förstärkt 

ensamhetskänsla i sammanhang där den äldre försökte föra en konversation om tidigare 

upplevda minnen med någon yngre person och detta upplevdes som om man talade olika 

språk och gav en känsla av att inte vara förstådd. 

 

Äldre personers ensamhet var mer relaterad till förluster än till isolering, eftersom ålderdom 

är förenat med fler förluster eller förluster i snabb följd (Bekhet et al., 2008). Enligt en studie 

genomförd av Kirkevold, Moyle, Wilkinson, Meyer och Hauge (2013), varierade upplevelsen 

av ensamheten när personer blir äldre och den äldre accepterar sociala förluster som en 

naturlig del av åldrandet. Samtidigt hade en äldre person som förlorat sin livspartner det 

svårare att acceptera sin förlust och känslan av ensamhet ökade (Kirkelvold et al., 2013). 

Ensamhetsupplevelsen var större hos äldre som var sjuka, hade förlorat sin partner, var 

ensamstående, bodde på landsbygden eller led av brist på vänner (Savikko et al. 2005).  
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Enligt Savikko et al. (2005) led kvinnor oftare av ensamhet jämfört med män, vilket kunde 

bero på att kvinnor hade lättare att uttrycka sina känslor och värderade sina mänskliga 

kontakter högre samt att eftersom kvinnor i genomsnitt lever längre, riskerade kvinnor i större 

utsträckning att bli änkor eller drabbades av andra förluster. Killeen (1998) menar att äldre 

generellt inte kunde ses som ensamma, om man såg till det kontaktnätet äldre hade i sitt 

umgänge med grannar och vänner. Däremot var den äldres ensamhetskänsla starkare i det 

umgänget i relation till när den äldre hade kontakt med familjemedlemmar (Pinquart & 

Sörensen, 2001) och sett ur ett subjektivt perspektiv, beror graden av ensamhet på personens 

egen upplevelse av sin situation (Killeen, 1998).  

 

För att den äldre inte skulle känna sig ensam och övergiven blev dennes anhöriga en allt 

viktigare del av vardagen (Kirkelvold et al., 2013). I studien av Kirkevold et al. (2013) 

framkom att äldre personer, som inte led av sin ensamhet, inte behövde ha kontinuerlig 

kontakt med sina anhöriga och att det i så fall kunde räcka med ett telefonsamtal. Savikko et 

al. (2005) fann att mindre ensamhetsupplevelse hade personer som ansåg sig vara friska eller 

hade god funktionell status, aktivt friluftsliv eller utan dagligt behov av hjälp. ADL-stöd, 

vilket menas ”aktiviteter i det dagliga livet”, kunde leda till en lägre upplevelse av ensamhet, 

eftersom detta gav den äldre en social kontakt (Savikko et al. 2005). De äldre som inte 

upplevde sin ensamhet som något negativt, pratade om goda minnen för att behålla sin 

mening med livet (Kirkelvold et al., 2013).  

 

Ensamhet, sett ur ett objektivt perspektiv, kunde definieras i hur många människor den äldre 

umgicks med och om de träffades kontinuerligt. Samtidigt kunde en person uppleva 

ensamhet, trots att denne hade människor omkring sig (Killeen, 1998). Dahlberg (2007) 

beskrev i sin studie att ensamhet även kunde uppstå i nära relationer, där personer levde 

tillsammans utan att se varandra. De äldre, som upplevde sin ensamhet mycket ensam, hade 

ingen förståelse för varför anhöriga inte hörde av sig kontinuerligt, de kände sig övergivna 

och ville ha besök oftare (Kirkelvold et al., 2013). Pinquart och Sörensen (2001) menade att 

det fanns två upplevelser av ensamhet hos äldre: den ene var det objektiva lidandet på grund 

av en upplevd avsaknad av sociala kontakter och den andra var den subjektiva upplevelsen av 

vilken typ av relationer den äldre har relaterat till skulle vilja ha. 

 

Savikko et al. (2005) ansåg att ensamhetskänslan upplevdes i större utsträckning när den äldre 

avslutat ett fysiskt tungt yrkesliv eller levde ensam. I positiv bemärkelse kunde ensamhet vara 
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att slippa förpliktelser eller att själv få bestämma (Savikko et al. 2005). Ensamheten kunde 

vara ångestrelaterad och en person kunde reagera med en självvald immobilisering och social 

avskildhet (Bekhet et al., 2008).  

 

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO (2013) åldras världens befolkning snabbt och år 

2100 beräknas personer över 60 år mer än tredubblas. Välbefinnande och psykiska hälsa är 

lika viktigt för personen senare i livet som tidigare i livet. Även om de flesta över 60 år har 

god psykisk hälsa, riskerar äldre personer att utveckla missbruksproblem, fysisk eller psykisk 

ohälsa och funktionshinder.  

 

Folkhälsomyndigheten (2014) visar att medellivslängden i Sverige ökat under det senaste 

seklet. Ökningen av medellivslängden beror på bland annat höjning av utbildningsnivån och 

förbättrat allmänt hälsotillstånd som lett till minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar och 

infektionssjukdomar. Minskningen av dödligheten beror på dels sjukvårdsinsatser, dels på ett 

förebyggande hälsoarbete, exempelvis livsstil, arbetsmiljö, motionsvanor och kost.  

 

Enligt Taghizadeh Larsson (2009) finns olika åldersperspektiv, det vill säga att människan har 

olika åldrande. Ett åldersperspektiv är det kronologisk åldrande som ”kronologiserats” i tre 

fack: skolgång, arbetslivet och livet efter pensioneringen.  En persons sociala ålder handlar 

om hur väl personen fungerar i ett socialt sammanhang, till exempel ute i samhället, i sina 

relationer med familj och arbete. Steen (2001) beskriver att den biologiska åldern innefattar 

personens fysiologi och hur väl kroppens olika organ fungerar. Att bli äldre är en process, 

som tar lång tid. De förändringar som sker, börjar inifrån i kroppen och inte av vilken yttre 

påverkan kroppen utsätts för, exempelvis rökning, fysisk belastning eller kost. 

Åldersförändringarna påverkar alla organismer, är irreversibel och kan inte stoppas (Steen, 

2001). Dessa förändringar gör att personens fysiska förmåga att motstå påfrestningar 

försämras, vilket ökar och risken för sjukdom och död (Steen, 2001). Enligt Taghizadeh 

Larsson (2009) beskriver psykologisk ålder hur väl en person kan anpassa sig till de olika 

krav som kan ställs av omgivning. I detta begrepp ingår även personens personlighet, 

inlärningsförmåga och förmåga att minnas (Taghizadeh Larsson, 2009).  

 

Betydelse 

Medellivslängden ökar konstant tack vare förbättrat hälsotillstånd och sjukvård och därmed 

beräknas andelen äldre personer öka. I och med denna ökning måste även kunskapen om 
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åldrande och äldre upplevelse av ensamhet ökas. Genom att få en ökad kunskap och 

förförståelse av behov, upplevelser och förutsättningar hos den enskilde äldre personen, 

skapas en möjlighet att i ett tidigt stadie planera omvårdnadsintervention i syfte att förebygga, 

bryta eller minska upplevelsen av ensamhet. 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva äldre personers upplevelse av ensamhet. 

 

Metod  
Litteraturstudien genomfördes utifrån syfte att beskriva äldre personers upplevelse av 

ensamhet. Författarna en kvalitativ litteraturstudie med inifrånperspektiv, vilket innebär att 

deltagarna beskriver sin subjektiva känsla och upplevelse. Författarna valde en design av 

Downe-Wamboldt (1992) genomförs en kvalitativ litteraturstudie genom att först formulera 

en forskningsfråga eller ett syfte. Därefter har författarna gjort en litteraturgenomgång av för 

studien relevanta, publicerade kvalitativa artiklar och som inkluderar både primära och 

sekundära källor. För att söka informationen användes bibliotekskataloger eller online-

databaser med innehåll av både grundläggande tidiga texter och nyare data.  

 

En väl genomförd litteraturstudie visar på resultat, som är meningsfull för det kliniska 

vårdarbetet och anses har ett högt vetenskapligt bevisvärde (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011, s. 97-99, 106-107). Denna litteraturstudie har, på ett så uttömmande sätt som möjligt, 

sammanställts och klarlagt den relevanta kunskap i området som har studerats och vilken 

evidens som genererats. För sammanställning av denna kvalitativa litteraturstudie har följande 

steg använts: definiering av syfte och forskningsfråga, litteratursökning, dataanalys och 

slutligen presentation av resultat. 

 

Litteratursökning  

När forskningsproblemet preciserats, formulerades en litteratursökningsplan. Planen ska, i 

enlighet med Willman et al. (2011, s. 67-69) med forskningsproblemet som utgångspunkt, 

innehålla angivna begränsningar. För att få fram ett tillräckligt antal vetenskapliga kvalitativa 

artiklar, som överensstämde med studiens syfte, genomfördes urvalet genom en systematisk 

litteratursökning i de bibliografiska referensdatabaser CINAHL, PubMed och ProQuest 

(Backman, 2010, s. 76). Polit och Beck (2012, s. 274) menar att en metod för att begränsa 

litteratursökningen är att lägga in inklusions- och exklusionskriterier. För att säkerställa rätt 
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ord i den systematiska sökningen, lades stor vikt på sökord, MeSH-termer, som var relevanta 

för syftet (Willman et al. 2011, s. 69-71), artiklar i fulltext, peer reviewed, skrivna på 

engelska, vuxna samt artiklar daterade efter år 2000. Peer reviewed innebär att artikeln har 

granskats inför publicering av två eller fler experter i ämnesområdet (Polit & Beck, 2012, s. 

695-696).  Inklutionskriterier var personer över 65 år och endast artiklar som fanns 

tillgängliga i fulltext, peer review, artiklar skrivna på engelska och kvalitativa studier. 

Exklusionskriterier för artiklar äldre än år 2000 har använts i litteratursökningen, då 

författarna ville basera sin studie på resultat av nyare forskning. De sökord som inkluderats är: 

”interview”, ”older”, ”older adults”, ”loneliness”, ”isolation”, ”experience” och ”qualitative”. 

För att uppnå en bredare sökning, har booleska sökoperatorn AND och OR använts i 

kombination med de olika söktermerna (Willman et al. 2011, s. 72-74). En översikt över 

litteratursökningen redovisas i Tabell 1. 

 
Tabell 1: Översikt av litteratursökning 
Sökningens syfte: Äldre personers upplevelse av ensamhet. 
Sök nr MSH/FT/CH Söktermer Antal träffar Antal valda 

artiklar 
Cinahl 2014-09-24 
1 FT Loneliness 2 152 - 
2 FT Experience 95 424 - 
3 FT Interview 65 255 - 
4 FT 1 AND 2 AND 3 101 - 
5 LTS 1 AND 2 AND 3 + LTS 14 4 
Cinahl 2014-09-24 
1 FT Loneliness 2 152 - 
2 FT Older 73 962 - 
3 FT Interview 65 255 - 
4 FT 1 AND 2 AND 3 54 - 
5 LTS 1 AND 2 AND 3 + LTS 12 3 
PubMed 2014-09-24 
1 Me Loneliness 4 032 - 
2 Me Experience 452 194 - 
3 Me Interview 159 968 - 
4 Me Older 272 299 - 
5 Me Isolation 931 260 - 
6 Me Loneliness AND experience AND interview AND 

older AND isolation 
7 - 

7 Me Loneliness AND experience AND interview AND 
older AND isolation + LTS 

7 3 

Cinahl 2014-09-24 
1 FT Loneliness 2152 - 
2  LTS Loneliness + LTS 268 1 
ProQuest 2014-10-21 
1 FT Loneliness 283 899 - 
2 FT Experience 25 948 765 - 
3 FT Interview 12 826 746 - 
4 FT Older adults 5 707 532 - 
5 FT Qualitative 1 527 404 - 
6 FT Aging 3 585 024  
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Tabell 1: Översikt av litteratursökning 
Sökningens syfte: Äldre personers upplevelse av ensamhet. 
Sök nr MSH/FT/CH Söktermer Antal träffar Antal valda 

artiklar 
ProQuest 2014-10-21 
7  Isolation 2 869 363  
8 FT Loneliness AND experience AND interview AND 

older adults AND aging AND qualitative AND 
aging AND isolation 

2 286 - 

9 LTS Loneliness AND experience AND interview AND 
older adults AND qualitative AND aging AND 
isolation + LTS 

127 1 

FT (Fritext sök) LTS (limits) Me (Mesh) CABS (sökning i alla fält i databasen) 

 

Kvalitetsgranskning 

De utvalda vetenskapliga artiklar som svarade mot syftet och forskningsfrågan, 

kvalitetsgranskades med vägledning av Willman et al. (2011, s. 106-107), vilket innebär att 

författarna genomförde en noggrann genomgång av artiklarna, med hjälp av ”protokoll för 

kvalitetsbedömning” i Willman et al. (2011, s. 171-176) och därmed säkerställdes att samtliga 

punkter bearbetats i granskningen. För att ytterligare öka granskningens trovärdighet, 

genomlästes samtliga artiklar inledningsvis av författarna enskilt, diskuterades sedan 

gemensamt och poängsattes enligt Willman et al. (2011, s. 110-113), där positivt 

svarsalternativ på fråga i protokollet gav en poäng och negativt svarsalternativ gav noll poäng. 

Summan poäng jämfördes och dividerades med det totala antalet möjliga poäng och utgjorde 

en procentsats för kvaliteten i studien, se Tabell 2. En översikt över de vetenskapliga artiklar 

som kvalitetsgranskats och ingår i litteraturstudien redovisas i Tabell 3. 

 
Tabell 2. Procentsats vid kvalitetsbedömning 
Kvalitetsbedömning Procentsats 
Hög 80 – 100 % 
Medel 70 - 79 % 
Låg 60 – 69 % 
 
Tabell 3: Översikt av de vetenskapliga artiklar som ingår i studien (n=12) 
Författare 
År 
Land 

Typ av  
studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

Cahill & 
Diaz-Ponce. 
(2010) 
Irland 

Kvalitativ 61 deltagare. 
13 män och 
48 kvinnor. 
 

Semistrukturerade 
intervjuer. 
Fenomenologisk ansats. 

Äldreboendens upplevelse av de 
sociala relationers betydelse, 
saknaden av sitt tidigare hem, 
aktiviteter och känsla av glädje, 
nedstämdhet, ensamhet eller 
hopplöshet. 
 

Hög 
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Fortsättning, Tabell 3: Översikt av de vetenskapliga artiklar som ingår i studien (n=12) 
Författare 
År 
Land 

Typ av  
studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

Cattan, Kime 
& Bagnall. 
(2011) 
Storbritannien 

Kvalitativ 40 deltagare. Semistrukturerade 
intervjuer. 
Fenomenologisk 
hermeneutisk analys. 
 

Att telefonkontakt är värdefullt och 
hälsofrämjande för motverka äldre 
personers upplevelse av ensamhet.  

Hög 

Costello & 
Kendrick. 
(2000) 
Storbritannien 

Kvalitativ 12 deltagare. 
4 män och 8 
kvinnor. 
 

Semistrukturerade 
intervjuer. Etnografisk 
ansats. 

Äldres upplevelse av isolering, 
ensamhet, depression i nära 
anslutning efter partners död samt 
upplevelse av närvaro och dialog 
med den avlidne. 
 

Hög 

Hauge & 
Kirkevold. 
(2012) 
Norge 

Kvalitativ 12 deltagare. 
2 män och 10 
kvinnor. 
 

Semistrukturerade 
intervjuer. Hermeneutisk 
ansats.  

Äldres upplevelse ensamhet, 
övergivenhet, förlust av relationer, 
brist på bekräftelse och strategi mot 
ensamhet. 
 

Hög 

Heravi-
Karimooi, 
Rejah, 
Foroughan & 
Vaismoradi. 
(2011) 
Iran 
 

Kvalitativ 14 deltagare. 
5 män och 9 
kvinnor. 

Semistrukturerade 
intervjuer. 
Fenomenologisk ansats. 
 

Äldres upplevelse av smärta och 
lidande, utanförskap och utsatthet. 

Hög 

Heravi-
Karimooi, 
Anoosheh, 
Foroughan, 
Taghi Sheykhi 
& Hajizadeh. 
(2010) 
Iran 
 

Kvalitativ 13 deltagare. 
4 män och 9 
kvinnor. 

Semistrukturerade 
intervjuer. Hermeneutisk 
fenomenologisk ansats.  
 

Äldres upplevelse av ensamhet trots 
gemenskap, utanförskap, brist på 
meningsfullhet, relationernas 
betydelse, omgivningens 
respektlöshet och strategi mot 
ensamhet. 
 

Hög 

Lee. 
(2007) 
Amerika 

Kvalitativ 6 deltagare. 1 
man och 5 
kvinnor. 
 

Semistrukturerade 
intervjuer. Deskriptiv 
ansats. 

Äldres upplevelse av stress på grund 
av språkhinder och ekonomiska 
problem. 

Hög 

Lou & Ng. 
(2012) 
Kina 

Kvalitativ 14 deltagare. 
5 män och 8 
kvinnor. 

Semistrukturerade 
intervjuer. Hermeneutisk 
intervju. 
 

Äldres strategier att tillvarata sina 
egna förmågor och ta egna initiativ 
för att förebygga upplevelse av 
ensamhet. 
 

Hög 

Moyle, Kellett, 
Ballantyne & 
Garcia. 
(2011) 
Australien 

Kvalitativ 70 deltagare Semistrukturerade 
intervjuer. Deskriptiv 
ansats. 
 

Upplevelse av ensamhet i 
förhållande till meningsfulla 
relationer, i sociala sammanhang 
efter förlust av förmågor, brist på 
förståelse från omgivningen samt 
strategier för att övervinna 
ensamheten. 
  

Hög 

Pettigrew & 
Roberts. 
(2008) 
Australien 
 

Kvalitativ 19 deltagare. 
6 män och 13 
kvinnor. 
 

Semistrukturerade 
intervjuer. 
Fenomenologisk ansats. 

Äldres upplevelse av ensamhet, 
strategi mot ensamhet och relationers 
betydelse. 

Hög 
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Fortsättning, Tabell 3: Översikt av de vetenskapliga artiklar som ingår i studien (n=12) 
Författare 
År 
Land 

Typ av  
studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

Smith.  
(2012) 
USA 
 

Kvalitativ 12 deltagare. 
4 män och 8 
kvinnor. 

Semistrukturerade 
intervjuer. 
Fenomenologisk ansats. 

Äldres upplevelse av pensionering, 
sviktande hälsa, sluta köra bil och 
förlust av make/maka. 

Hög  

Stanley, 
Moyle, 
Ballantyne, 
Jaworski, 
Corlis, Oxlade, 
Stoll & 
Young. 
(2010) 
Australien 

Kvalitativ 60 deltagare. 
20 män och 
40 kvinnor. 
 

Semistrukturerade 
intervjuer. Deskriptiv 
ansats. 

Äldres upplevelse av utanförskap, 
relationers betydelse, brist på 
samhörighet, tidvis ensamhet och 
strategi mot ensamhet. 

Hög 

 

Analys   

En kvalitativ innehållsanalys är en metod som innebär att vetenskapliga artiklars verbala, 

visuella eller skrivna data analyseras. Innehållsanalysen kan innehålla alla former av mänsklig 

kommunikation (Downe-Wambolt, 1992). Denna litteraturstudie har fokuserat på ett 

inifrånperspektiv och därför har manifest innehållsanalys använts, som innebär att författarna 

lyfter fram och beskriver de fenomen och komponenter som uppenbart sägs i texten. För att få 

en helhet, lästes samtliga valda artiklar igenom flera gånger av författarna enskilt, för att få ett 

så rikt underlag som möjligt utifrån studiens syfte. Därefter extraheras de meningsbärande 

textenheterna, som var relevanta för studiens syfte eller frågeställning med bibehållet 

sammanhang. De valda textenheterna kodades för att kunna identifiera ursprungsartikeln och 

gå tillbaka för att se varje textenhet i sin kontext (DawnWamboldt, 1992). Sedan 

kondenserades textenheterna, vilket innebär att texten kortas ner, utan att tappa sin innebörd. 

Steg för steg placerades textenheter med samma innebörd in i kategorier, i syfte att få en ökad 

förståelse samt identifiera upplevelser och behov hos äldre personen. Textenheter med 

liknande innehåll placerades in i samma kategori där personerna beskrev sin personliga 

upplevelse av ensamhet i olika sammanhang. Slutligen sammanställdes och presenterades 

fynden i resultatet. 

 

Resultat 
Analysen resulterade i fyra kategorier (Tabell 4) presentas i löpande text och förtydligas med 

citat från de artiklar som ingår i analysen. 
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Tabell 4. Översikt över kategorier (n=4) 
Kategori 
Att känna utanförskap trots gemenskap 
Att relationerna har betydelse 
Att uppleva begränsningar i det dagliga livet 
Att ha strategier  
 

Att känna utanförskap trots gemenskap 

Deltagarna beskrev i flera studier (Costello & Kendrick, 2000; Hauge & Kirkevold, 2012; 

Heravi-Karimooi et al., 2010; Heravi-Karimooi et al., 2011; Lee, 2007; Stanley et al., 2010) 

sina egna uppfattningar av att ensamhet var en subjektiv och ofta stigmatiserande upplevelse, 

som relaterades till negativa känslor. Erfarenheter av ensamhet beskrevs i en mängd olika 

nyanser, exempelvis som plågsam, omfattande, isolerande och med en överväldigande 

närvaro i livet (Hauge & Kirkevold, 2012). I studierna av Heravi-Karimooi et al. (2010) och 

Heravi-Karimooi et al. (2011) beskrev deltagarna att ordet ensamhet associerades med 

negativa upplevelser, exempelvis plågsam, ångestladdat, fruktansvärd, mycket smärtsam och 

förkrossande samt en känsla av att vara olycklig och otursförföljd. För andra deltagare 

relaterades ensamheten som en upplevelse av utanförskap, som att vara främmande för 

betydelsefulla personer eller en avsaknad av nära eller meningsfulla relationer (Stanley et al., 

2010; Lee, 2007). Samtidigt upplevde deltagarna känslan av ensamhet som något skamfullt, 

som de inte ville prata om med sina anhöriga eller vänner. Dessa känslor ledde till att 

deltagarna upplevde orkeslöshet, bristande initiativ och styrka, både psykiskt och fysiskt, 

vilket försvårade vardagliga göromål och deltagande i sociala sammanhang och relationer. 

Ensamhetskänslan var påtagligt närvarande i livet hos de deltagare, som tidigare hade upplevt 

en svår ensamhet (Hauge & Kirkevold, 2012). 

 
Loneliness shattered me (starts crying)…I’m very sad. I have a sense of misfortune…it is 

my destiny not my choice. It happens that I weep and talk to myself asking why I am so 

unlucky! (Long silence and then with wavering voice) Nobody can understand what I feel. 

(Heravi-Karimooi et al., 2010) 

 

I andra studier (Heravi-Karimooi et al., 2010; Heravi-Karimooi et al., 2011) berättade 

deltagarna om oväntade skillnader mellan deras förväntningar inför ålderdomen och hur den 

nu upplevdes. De hade förväntat sig lycka, välbefinnande, god hälsa och goda nära relationer 

med sina barn och barnbarn (Heravi-Karimooi et al., 2011; Stanley et al., 2010). När 

ålderdomen kom, upplevde de respektlöshet, värdelöshet, att de fråntogs sina rättigheter att 
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träffa släkt, vänner, gifta om sig, begränsades i sin autonomi, blev försummade och kände sig 

övergivna av sina barn och barnbarn (Cahill & Diaz-Ponce, 2010; Hauge & Kirkevold, 2012; 

Heravi-Karimooi et al., 2010; Heravi-Karimooi et al., 2011).  

 

Deltagarna berättade i studier (Cahill & Diaz-Ponce, 2010; Hauge & Kirkevold, 2012; 

Heravi-Karimooi et al., 2010, Heravi-Karimooi et al., 2011; Moyle et al., 2011; Pettigrew & 

Roberts, 2008; Stanley et al., 2010) att känslan av ensamhet kunde uppstå även i en fysisk 

gemenskap med familjemedlemmar, att i gemenskapen kunde skapa en känslomässig klyfta 

mellan dem, eftersom deltagarna upplevde sig föråldrade, hade kunskapsbrister och inte 

kunde hänga med i samtal om aktuella händelser. Distansen uppstod även när deltagarna inte 

upplevde att familjemedlemmar behövde deras råd, inte saknade eller förstod dem, var 

mycket upptagna eller inte hade tid att träffas.  

 
I think that you feel you are not able to keep up with what is going on or keep up in a 

conversation. That makes you feel lonely even if you are together with others. (Hauge & 

Kirkevold, 2012) 

 
I raised my children alone, but they never said me thank you for all troubles regarding to 

bring u sup. They have been disrespectful toward me (starts crying). (Heravi-Karimooi et 

al., 2010) 

 

Att bo tillsammans med sina familjemedlemmar eller i ett äldreboende betydde inte att 

ensamheten övervanns eller kändes mindre (Heravi-Karimooi et al., 2010; Heravi-Karimooi et 

al., 2011; Lee, 2007; Moyle et al., 2011; Stanley et al., 2010). Enbart täta kontakter eller att bo 

under samma tak var inte tillräckligt, särskilt om relationerna inte var känslomässiga eller var 

dåliga, utan då kunde den boendeformen istället öka ensamhetskänslans djup. I två studier 

(Heravi-Karimooi et al., 2010; Heravi-Karimooi et al., 2011) berättade deltagarna om att 

ensamhet var kopplad till smärtsamma och frustrerande känslor i samband med 

familjemedlemmar som utsatt dem för smärtsam fysisk och psykisk misshandel, hot eller 

ekonomiska övergrepp.  

 

Att ha en samhörighetskänsla till samhället eller andra personer var av stor betydelse för 

deltagarnas känsla av ensamhet. En känsla av att vara en enstöring, främling, misslyckad, ett 

utanförskap eller att inte vara en del av samhället beskrevs av deltagare i fler studier (Cahill & 

Diaz-Ponce, 2010; Hauge & Kirkevold, 2012; Heravi-Karimooi et al., 2011; Lee, 2007; 
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Stanley et al., 2010) och detta framkom särskilt för de äldre som hade begränsade sociala 

relationer eller saknade samhörighet. I studien av Stanley et al. (2010) återgav deltagarna att 

de kände att de var ett problem, inte tillhörde befolkningen och inte spelade någon roll. Detta 

återspeglas även i nedanstående citat: 

 
As a lonely person, you feel kind of second-class, and that makes you feel you have to 

withdraw. (Hauge & Kirkevold, 2012) 

 
…nowadays you don’t even see your neighbours, you don’t know them hardly. (Stanley et 

al., 2010) 

 

Att känslan av ensamhet varierade och tidvis var mer närvarande beskrevs i fler studier 

(Costello & Kendrick, 2000; Hauge & Kirkevold, 2012; Pettigrew & Roberts, 2008; Stanley 

et al., 2010). Ensamhet kunde relateras till olika tider på dygnet, årstider eller till en viss 

period i livet och var inte nödvändigtvis ett permanent tillstånd. De flesta deltagare i dessa 

studier (Costello & Kendrick, 2000; Hauge & Kirkevold, 2012; Pettigrew & Roberts, 2008; 

Stanley et al., 2010) ansåg att de var ensamma ibland och några upplevde sig alltid ensam. För 

de som upplevde ensamhet en viss period i livet, fanns det ett samband med förlust vid dödfall 

och sorg. Vissa deltagare kände att vintern var en ensam och deprimerande tid och andra 

upplevde, som nedanstående citat visar, att ensamhetskänslan ofta kom under natten eller 

kvällen när de lade sig. 

 
You can still get lonely when you get into bed at night, during the day you are too busy 

trying to occupy your mind. (Stanley et al., 2010) 

 

I studien av Pettigrew och Roberts (2008) framkom att deltagare hanterade sin svåra saknad 

efter förlust av en partner med tyngre alkoholkonsumtion under de tidiga stadierna av sorg.  

Beteendet var en copingmekanism, som de hade känt var lämpligt eller nödvändigt vid 

tidpunkten och perioden i livet. Några deltagare insåg alkoholens negativa inverkan och 

återgick till en mer säker alkoholkonsumtion.  

 
When my wife died I took refuge in alcohol. I got in such a state with alcohol that I knew I 

had to do something about it. It wasn’t easy. Now, I don’t drink spirits. (Pettigrew & 

Roberts, 2008) 

 



	   13	  

Att relationer har betydelse 

Personers erfarenheter av tidigare relationer hade satt grunden till hur de senare i livet 

hanterade upplevelsen av sin ensamhet. Det fanns olika typer av relationer, exempelvis 

relationer med livspartner, nära familjemedlemmar såsom barn och barnbarn, vänner, grannar 

och husdjur. Deltagarna ansåg att ha goda relationer hjälpt dem att förebygga ensamhet 

(Stanley et al., 2010) och att ha bra relationer kunde göra att den äldre kände sig värdefull.  

Att få en kram av en vårdgivare upplevdes viktigt och även att de närmaste anhöriga och 

släkten ansträngde sig för att hålla kontakten och tog sig tiden att ta dem ut på dagliga 

aktiviteter, även om den äldre hade flyttat till ett äldreboende (Cahill & Diaz-Ponce, 2010; 

Hauge & Kirkevold, 2012; Pettigrew & Roberts, 2008). 

 
It is hard to explain what it (loneliness) is you kind of feel down. But on other hand, you 

can’t say you are lonely because I have a daughter and grandchildren and a sister, with 

whom I have good contact. (Hauge & Kirkevold, 2012) 

 

Goda relationer, särskilt till sina barn och barnbarn och att dessa höll kontakten, hade en stor 

social funktion och detta genererade både närhet, stor glädje och tillfredsställelse i vardagen 

och gav deltagarna en känsla av att någon brydde sig. De goda relationernas betydelse 

omfattade även vänner och andra släktingar. (Cahill & Diaz-Ponce, 2010; Heavi-Karimooi et 

al., 2010; Moyle et al., 2011; Stanley et al., 2010). 

 
I have lots to do with my daughter´s children and they are in fact a great delight to me... 

(Pettigrew & Roberts, 2008) 

 

När någon har avlidit kunde den äldre uppleva en stor emotionell kris, känslor av skuld över 

hur man har varit mot den som dog samt en sorg och depression över att inte längre ha någon 

att dela sin vardag och ensamheten upplevdes speciellt då som mycket starkare (Cahill & 

Diaz-Ponce, 2010; Costello & Kendrick, 2000; Heavi-Karimooi et al., 2010; Moyle et al., 

2011; Smith, 2012; Stanley et al., 2010).  

 
Life is so very different without him and I do miss him terribly (Costillo et al., 2000) 

 

Deltagarna föredrog att umgås med befintliga vänner och bekanta i deras egen åldersgrupp 

framför att skapa nya relationer med andra äldre. För att få ökad förståelse mellan olika 

generationer, föredrog de äldre att umgås med personer i olika åldersgrupper i sociala 
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sammanhang och gärna med yngre generationer för att få en ökad mångfald i deras liv 

(Pettigrew & Roberts, 2008).  

 

Genom att bli medlem i telefontjänsten ”Befriending” gjorde att deltagarna kände 

samhörighet till någon, även om deltagarna inte kände personerna, gjorde att deltagarna inte 

kände sig bortglömda och att någon verkligen brydde sig om dem. Deltagarna upplevde att de 

kunde prata om personliga känslor, som de inte kunde dela med sina anhöriga. 

Telefontjänsten upplevdes lysa upp deras tillvaro och att de äldre hade något att se framemot 

och deltagarna kände en stor oro och rädslan för att Befriending skulle läggas ner och de äldre 

skulle riskera att uppleva ensamheten igen som innan, när ingen ringde och pratade eller 

brydde sig om dem (Cattan et al., 2011).  

 
It has opened up that new part of me. Whereas before I found it hard to talk to people, now 

I…(look forward to having a chat). (Cattan et al., 2011) 

 

Några deltagare berättade om att tiden efter pensionering gjort att de upplevde känslor av 

ensamhet, att de saknade sitt arbete och arbetskamrater, led av brist på sysselsättning, hobbys 

och självkänsla och upplevde att de inte längre behövdes (Smith, 2012). I studier av Cahill 

och Diaz-Ponce (2010) och Moyle et al. (2011) beskrevs att deltagare med någon form av 

funktionshinder mådde bättre av välbekanta sociala relationer. Utan de relationerna kände de 

övergivenhet och upplevde ett stort behov av den sociala kontakten. 

 
I hate having nobody here, I´d like to know where they all are… (Cahill & Diaz-Ponce, 

2010) 

 

En deltagare reflekterade över att tiden hade förändrats, att man tidigare kände delaktig i 

samhället eftersom man kände brevbäraren eller mjölkbudet. Andra deltagare ansåg att livet i 

allmänhet hade förändrats, att människor runt omkring en var borta och saknaden efter dem 

var stor (Cahill & Diaz-Ponce, 2010; Stanley et al., 2010). Brist på familjemedlemmar gjorde 

att de äldre kände att de inte hade tillgång till ett meningsfullt socialt nätverk (Pettigrew & 

Roberts, 2008). Några deltagare upplevde stor ensamhet när familjen inte kom och hälsade på 

eller hörde av sig till dem (Moyle et al., 2011). 

 
I often feel lonely, particularly if all my family are gone, then it feels awful. (Hauge & 

Kirkevold, 2012) 



	   15	  

 

Att uppleva begränsningar i det dagliga livet 

I studien av Smith (2012) var deltagarna införstådda med att åldringsprocessen var 

oundvikligt, inte kunde stoppas och den ökade isoleringen till följd av sina försämrade 

förmågor. Deltagare upplevde att de inte längre klarade av aktiviteter som de tidigare hade 

gjort, på grund av nedsatt rörelseförmågan, avsaknaden av ork, brist på initiativ samt att 

begränsad förmåga att kunna gå eller ta sig fram även om de hade hjälpmedel såsom rullator 

eller rullstol. En deltagare beskriver sin upplevelse så här: 

 
They don`t realize it`s just down the hall but it`s like 100 miles to me, you know what I 

mean? (Smith, 2012) 

 

Att dålig syn och eller nedsatt hörsel begränsade de äldres sociala umgänge kunde leda till att 

de hade svårt att behålla sina vänner. En del funktionshinder innebar en avsaknad av både 

mental och fysisk förmågor att klara av vardagliga saker, exempelvis att de glömt var de lagt 

saker och ting eller att inte själv kunde ta sig ut för och träffa andra människor. (Hauge & 

Kirkevold, 2012; Heravi-Karimooi et al., 2010; Moyle et al., 2011; Pettigrew & Roberts, 

2008; Smith, 2012; Stanley et al., 2010). 

 
...I used to take an active interest in shares and things like that an do a fair bit of reading. 

And now I don`t read the paper so much because of the eyes. (Pettigrew & Roberts, 2008) 

 

En del lämnande sällan sina hem på grund av sin försämrade hälsa och svårigheter att ta 

sig fram med rullator och dessa personer blev tvungna att skära ned på sina aktiviteter 

(Smith, 2012). Detta beskrivs av en deltagare i citatet nedan: 

 
I can`t drive anymore. I miss that, oh God. I figured when I reached 90 it was time to hang 

it up. I don’t go anywhere. I don`t leave the house, except to go to the doctor. That’s when 

the loneliness sets in. (Smith, 2012) 

 

Många upplevde att det var skamligt och uppfattade det som ett misslyckande att tala om att 

de var ensam och kände därför att det var ett personligt nederlag för dem (Heravi-Karimooi et 

al., 2011; Stanley et al., 2010). Fler deltagare uppgav att de valde att stanna hemma, eftersom 

de inte kunde tala språket och därför inte kunde kommunicera med andra eller på grund av en 

rädsla för att gå ut (Lee, 2007). 
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Going to church was difficult, because seeing happy families at church made her feel 

worse. (Smith, 2012) 

 

Att ha strategier 

I många av studierna (Cahill & Diaz-Ponce, 2010; Cattan et al., 2011; Costello & Kendrick, 

2000; Hauge & Kirkevold, 2012; Lou & Ng, 2012; Pettigrew & Roberts, 2008; Stanley et al., 

2010) framkom att de äldre hade olika strategier för att förebygga ensamhet och minska social 

isolering. De äldre berättade om att de aktivt kunde söka kontakt med andra, delta i sociala 

aktiviteter och träffa andra äldre. Detta sågs som ett sätt att motverka ensamhet samtidigt som 

det även gav en upplevelse av meningsfullhet, erfarenhet och en stärkt social identitet. Att 

träffa familj och gamla vänner var högt värderat och i några studier (Lou & Ng, 2012; 

Pettigrew & Roberts, 2011) berättade deltagarna att de kände glädje i att bjuda hem barn eller 

vänner på fika eller måltider, fira jul tillsammans med familjemedlemmar och att utöva 

gemensamma aktiviteter: 

 
One of my other daughters, she lives just around the corner now. Every day when she’s not 

working she comes round at 10 o’clock for coffee. (Pettigrew & Roberts, 2008) 

 
Try and invite people home. Make that little bit of effort - gives you something to look 

forward to and it gives them something to do. And that’s one night when you’re not going 

to be lonely. (Pettigrew & Roberts, 2008) 

 

I studien av Hauge och Kirkevold (2012) kände deltagarna sig övertygade om att bristande 

kontakt inte betydde att de var mindre värdefulla, utan istället tolkade deltagarna det som att 

närstående eller vänner hade en hög arbetsbelastning eller berodde på andra händelser inom 

sin familj. Deltagarna valde att själv ta kontakt när de önskade och inte vänta på att andra ska 

kontakta. I fler studier (Hauge & Kirkevold, 2012; Lou & Ng, 2012; Pettigrew & Roberts, 

2008; Stanley et al., 2010) beskrev deltagarna att de själv aktivt kunde ta kontroll över sin 

ensamhet genom att själv anstränga sig, visa handlingsförmåga och sin egen vilja motverka 

sin ensamhet:  

 
When I feel lonely, I go out to have a walk. I will also schedule my daytime for social 

engagements. (Lou & Ng, 2012) 
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Deltagare i studien av Lou och Ng (2012) var fullt medvetna om livets begränsningar och ett 

sätt att motverka sin ensamhet var att anpassa sig efter sina förmågor genom att ta hand om 

sig själv i syfte att minska familjebördan, själv upprätthålla kontakter, vårda sina intressen 

eller hitta nya intressen. I studien av Costello och Kendrick (2000) upplevde några deltagare 

att de hade som strategi att tänka positiv, gråta ut eller prata med en vän.  

 
I’ve tried to ring some of the others but we seem to have lost things to say. (Pettigrew & 

Roberts, 2008) 

 

Andra förluster som ledde till en känsla av ensamhet var vid hustru eller makes död (Heravi-

Karimooi et al., 2011). I studien av Heravi-Karimooi et al. (2011) talade deltagarna om att de 

såg omgifte som en strategi att motverka ensamheten och att kamratskap och emotionell 

intimitet var viktigare och högre skattat än sexualitet. Dock uppgav deltagarna att omgifte var 

något som inte uppskattades av den äldres barn. Många studier (Cahill & Diaz-Ponce, 2010; 

Hauge & Kirkevold, 2012; Lou & Ng, 2012; Pettigrew & Roberts, 2008; Smith, 2012) visade 

på att de äldre aktiverade sig genom att läsa böcker, tidningar och se på TV som strategi för 

att motverka sin ensamhet. 

 
Oh I can get lonely allright. I go in [the family room] and if I feel like I don’t have anything 

to do, I’ll sit down and watch television. If that’s being lonely then I’m being lonely but it 

keeps me occupied. (Smith, 2012) 

 

För deltagare som inte hade möjlighet att hålla befintliga kontakter vid liv eller saknade 

sociala kontakter, var små eller enkla aktiviteter, såsom att ha någon att prata med, glädjas 

över en solig dag, ta en kopp te med andra på ett äldreboende, samtal med vårdare eller annan 

bekant person, ett värdefullt och tillfredsställande avbrott i vardagens rutiner (Cahill & Diaz-

Ponce, 2010; Cattan et al., 2011; Pettigrew & Roberts, 2008). 

 

Att arbeta frivilligt var en strategi som ledde till att den äldre fick möjlighet att träffa andra 

människor. I resultatet från studien av Pettigrew och Roberts (2008) framkom att 

trädgårdsarbete var ett uppskattat sätt att hålla sig sysselsatt. Det gav deltagarna en känsla av 

prestation och ökad självkänsla hos den äldre. För personer som inte längre kunde arbeta i 

trädgården gav möjligheten att få titta på en trädgård eller se den trädgården de engång själv 

hade skapat, en långvarig känsla av tillfredsställelse.  
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I fler studier (Cahill & Diaz-Ponce, 2010; Lou & Ng, 20112; Pettigrew & Roberts, 2008; 

Stanley et al., 2010) beskrev deltagarna att de föredrog att bo, vara ensam eller dra sig undan 

framför att bo eller umgås med andra, en form av självvald ensamhet. Att deltagarna valde 

detta utanförskap hade olika orsaker. Två deltagare beskrev sin självvalda ensamhet i 

nedanstående citat; den ene deltagare var bosatt på ett boende (Cahill & Diaz-Ponce, 2010) 

och den andra deltagaren ville inte bo med sin gifta dotter, eftersom det kunde ge dottern 

större frihet och att deltagaren kunde undvika potentiella konflikter med sin svärson (Lou & 

Ng, 2012). 

 
I get on very well, I sit in the piano room which is quieter and say hello to everybody. 

(Cahill & Diaz-Ponce, 2010) 

 
I prefer to live alone regardless of the fact that there is a social expectation to live with 

children. I feel that I have different values and perceptions as compared to my children. 

(Lou & Ng 2012) 

 

Andra deltagare beskriver sin motvilja som mer intensiv och deras svårigheter att tolerera 

andra personers egenheter. Detta gällde både för deltagare som bodde på äldreboende och för 

deltagare som hade möjlighet att delta i dagverksamhet med andra äldre (Cahill & Diaz-

Ponce, 2010; Pettigrew & Roberts, 2008). En deltagare beskrev sin uppfattning så här: 

 
There is a local old folks’ centre, but I am not that sort of person to go and talk to other old 

people, complaining about this and that. I just don’t want that, I would rather die. 

(Pettigrew & Roberts, 2008) 

 

Vissa deltagare hade påverkades av specifika tidigare erfarenheter, exempelvis personligt 

trauma eller överlevt krig (Stanley et al., 2010): 

 
Maybe you’ve been kicked in the teeth so many times on the way through life, you are not 

prepared to open up to anyone. (Stanley et al., 2010) 
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Diskussion  
Syftet med litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av ensamhet hos äldre personer. 

Analysen resulterade i fyra kategorier: Att känna utanförskap trots gemenskap; Att relationer 

har betydelse; Att uppleva begränsningar i det dagliga livet; Att ha strategier.  

 

I litteraturstudien framkom att deltagare upplevde ensamhet som en subjektiv känsla och att 

den knyts till negativa erfarenheter av att känna sig utanför, annorlunda, olycklig, misslyckad 

och isolerad. När frågor om upplevelsen av ensamhet ställdes till deltagarna, blev många 

deltagare känslomässigt berörda, ledsna och grät. I resultatet av denna studies samtliga 

artiklar framkom det att deltagarna i olika grader såg en koppling mellan upplevelsen av att 

vara ensam och att känna sig isolerad. Ur en social aspekt verkade deltagarna associera 

ensamhet till en känsla av isolering, vilket även framkom i en studie av Cattan, White, Bond 

och Learmouth (2005).  

 

Fenomenet att uppleva sig ensam är inte nödvändigtvis unikt för äldre personer och åldrandet 

i sig inte är ansvarigt för utveckling av ensamhet, utan ensamhet kan ses som ett problem för 

personer i alla åldersgrupper (Donaldson & Watson, 1996; Ferguson, 2012). Dock visar 

studiens resultat att det finns en relation mellan att vara äldre och upplevelsen av ensamhet. 

Studierna av Donaldson et al. (1996) och Ferguson (2012) menade att ensamhet har till viss 

del samma ursprung och symtom som depression och kan i sin tur leda till bland annat låg 

självkänsla, ångest, alkoholmissbruk och självmord. 

 

Resultatet i denna studie visade att många upplevde att de var ensam trots att de hade en 

social gemenskap, exempelvis att de bodde tillsammans med familjemedlemmar eller hade ett 

umgänge med närstående. Det kan bero på att den äldre kan känna att individerna likgiltiga, 

otillförlitliga eller utsätter dem för fysisk eller psykisk misshandel, vilket enligt Nicholsons 

(2009) studie visar på en låg social gemenskap. 

 

Studiens resultat visade att känna sig bekräftad, behövd och tillfredsställd samt ett ökat 

välbefinnande ger den äldre en mening med livet. En signifikant faktor är kvalitén och 

kvantitet i det sociala nätverket av nära relationer, exempelvis till barn, barnbarn, släktingar, 

vänner och grannar, och relationen värderas utifrån den äldres känsla av tillhörighet, djup, 

engagemang, uppfyllande och pålitlighet (Şener, Oztop, Doğan & Guven, 2008; Nicholson, 
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2009). Nicholson (2009) menar att det skulle vara missvisande att ange ett specifikt antal 

sociala kontakter eller att någon särskild balans måste upprätthållas för att definiera om en 

person är socialt respektive icke-socialt isolerad. De nära relationerna har även betydelse för 

mortaliteten, nutritionen och alkoholkonsumtionen hos den äldre (Nicholson, 2009).   
 

I resultatet av denna litteraturstudie beskrevs att äldre kan känna begränsningar i det dagliga 

livet på grund av nedsatt rörlighet eller annan typ av funktionshinder, som kan leda till 

minskad interaktion med andra, en social isolering och ge en subjektiv känsla av brist på 

samhörighet och tillhörighet, vilket även en studie av Nicholson (2009) visade. Nicholson 

(2009) menar även att psykologiska funktionshinder, så som nedsatt kognitiv förmåga, 

förändrad mental hälsa, demens eller depression utgör psykologiska komponenter som leder 

till social isolering och som orsakas av exempelvis brist på eller längtan efter ”psykologiskt 

stöd”. 

 

Det framkom i studiens resultat att äldre kan ha strategier för att minska sin ensamhet genom 

att förstå, skapa meningsfulla aktiviteter och schemalägga sina dagar. Ness, Hellzen & 

Enmarkers (2014) studie beskriver att hantera sin nya livssituation som äldre innebar en kamp 

mellan en positiv syn på livet och negativa tankar i samband med känslan av ensamhet och 

isolering. Att engagera och aktivera sig beskrevs av deltagare i resultatet som en strategi för 

att minska sin känsla av ensamhet. Enligt Ness et al. (2014) motverkades upplevelsen av 

ensamhet när äldre fick besök av närstående och vänner eller att gick och lade sig tidigt. 

Insikten om att man inte orkade eller längre klarade av att utföra samma aktiviteter eller 

intressen som tidigare, gjorde att äldre sökte en mening med livet och i nya sammanhang, 

önskade delta i sociala sammanhang, uppskattade mindre fysiskt krävande aktiviteter, såsom 

att vistas i trädgården, ut i naturen, läsa och minnas tillbaka på en avliden partner. 

 

Genom att sjuksköterskan får en ökad förståelse för vilka olika komponenter som kan bidra 

till att en äldre person upplever ensamhet stärker sjuksköterskan i sitt arbete att utforma en 

omvårdnadsintervention. Att sjuksköterskan är närvarande i mötet, ser, bekräftar, lyssnar, är 

lyhörd inför den äldres egen upplevelse, pratar med och inte till den äldre personen, gör att 

sjuksköterskan kan hjälpa och finna möjligheter ur ensamhetsupplevelsen, föreslå och 

uppmuntra exempelvis positiv social gemenskap och dagliga aktiviteter. Sjuksköterskan bör 

ha i åtanken att detta möte kan vara den enda mänskliga kontakten den äldre har, att ensamhet 

delvis har samma symtom och lätt kan förväxlas med depression samt att varje person är unik. 
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I denna studies resultat framkom att upplevelsen av ensamhet är subjektiv och när 

sjuksköterskan har kunskap om detta och kan identifiera orsaker, exempelvis nedsatt förmåga, 

som ger begränsningar och kan leda till att en äldre person upplever ensamhet och isolering, 

gör att sjuksköterskan kan se möjliga lösningar till anpassade och välfungerande hjälpmedel, 

förslå och hjälper vidare med en kontakt med andra professioner, exempelvis arbetsterapeut, 

syn- och hörcentralen, ortopeden eller sjukgymnast. Genom anpassade och välfungerande 

hjälpmedel, underlättas den äldres möjlighet att bryta sin ensamhet, vara aktiv, utöva sina 

intressen och delta i sociala sammanhang. Åtgärderna kan leda till att äldre upplever stärkt 

självkänsla, får en ökad livstillfredsställelse och välbefinnande (Borg, Hallberg & Blomqvist, 

2006). 
 

Metodkritik 

För att kunna besvara syftet, utfördes en litteraturstudie utifrån kvalitativ innehållsanalys med 

manifest ansats. Litteraturstudiens tillvägagångssätt inspirerades av Downe-Wamboldt (1992) 

och enligt Willman et al. (2011, s. 98-99, 106-107) valdes endast artiklar med hög kvalitet ut, 

i syfte att genererar ett resultat med högt bevisvärde och som är meningsfullt för vårdarbetet. 

För att kunna beskriva deltagarnas upplevelse, användes manifest innehållsanalys där studiens 

syfte jämfördes med de utvalda textenheter kontinuerligt och därmed gav en sammanfattande 

helhetsbild av varje artikel. Detta arbete gjorde att författarna lättare kunde få en översiktlig 

bild av deltagarnas upplevelse, en större förståelse och andemening i materialet (Downe-

Wamboldt, 1992). Efter analysen av samtliga textenheter, togs slutligen fyra kategorier fram 

och dessa bearbetades för att få så rena kategorier som möjligt, samtidigt som stor vikt lades 

på att bibehålla det centrala i texten.  

 

Enligt Polit och Beck (2012, s. 584-585) uppnås en högre tillförlitlighet i en studie genom att 

ta hänsyn till de fyra kriterierna: trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet. 

 

Validitet innebär enligt Polit och Beck (2012, s. 175, 745) att en studie mäter det som ska 

mätas. För ökad validitet lästes alla tolv kvalitetsgranskade artiklar igenom ett flertal gånger 

enskilt av respektive författare, för att sedan diskuteras gemensamt. För att ytterligare validera 

studien och minska risken för missförståelse, togs samtliga utvalda textenheter ut och 

kondenserades av författarna både enskilt och gemensamt.  
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För att uppnå en hög trovärdighet, valdes en för studien lämplig metod, som innebär att 

författarna inte har tolkat datamaterialet i resultatet och gör det möjligt för at deltagarna i 

studien att känna igen sig (Polit & Beck, 2012, s. 585). För att stärka trovärdigheten 

sammanställdes bevisen på ett opartiskt och konsekvent sätt, vilket författarna eftersträvade i 

största möjliga mån (Willman et al. 2011, s. 93). 

 

Enligt Polit och Beck (2012, s. 585) uppnås pålitlighet om studien är möjlig att upprepa. Detta 

innebär att dokumentera varje steg under studien gång, vilket gör det möjligt för läsaren att 

upprepa, följa och uppnå samma resultat. Sökning, kvalitetsbedömning och granskning 

visades i ovanstående tabeller. Även om analys och kategorisering har redovisats, kan 

datamaterialet vid analys omedvetet ha tolkats, vilket kan ha lett till en förlust av någon del av 

kärnan. För att ytterligare stärka pålitligheten har samtliga ingående studier kvalitetsgranskats 

enskilt av båda författarna (Willman et al., 2011, s. 93). 

 

Bekräftelsebarhet krävs att författarna är objektiva, speglar deltagarnas information samt är fri 

från författarnas tolkningar och fördomar (Polit & Beck, 2012, s. 585). För att uppnå 

bekräftelsebarhet, har analysarbetet genomförts först av författarna enskilt och sedan 

tillsammans, i syfte att öka validiteten och minska risken för författarnas tolkningar och 

förluster av kärnan i deltagarnas beskrivningar av sina subjektiva upplevelser.   

 

Överförbarhet syftar till i vilken grad studiens resultat är tillämpbar eller kan överföras till 

andra grupper eller sammanhang (Polit & Beck, 2012, s. 585). Omfattningen av denna 

litteraturstudie är begränsad till endast tolv studier, vilket gör att resultatet mindre 

generaliserbart. Litteraturstudiens resultat kan ej generaliseras och anses gälla för alla äldre 

personers upplevelse av ensamhet, vilket heller inte är meningen med en kvalitativ studie. Att 

överföra resultatet överlåter författarna till läsaren att avgöra och huruvida detta är möjligt. 

 

Slutsats 

Att bevara sina sociala relationer har en stor betydelse för en äldre persons upplevelse av 

ensamhet. Litteraturstudien visade att äldre såg ett samband mellan upplevelsen av ensamhet 

och känslan av isolering. Deltagare upplevde sig ensam trots gemenskap med närstående och 

sociala kontakter. Att ha goda relationer till närstående, känna närhet, delaktighet och vara 

behövd av andra, gav den äldre en känsla av välbefinnande och mening med livet. I 



	   23	  

motsatsförhållande, upplevde de äldre, som led av brist på samhörighet med närstående, en 

känsla av utanförskap, minskad självkänsla och respektlöshet. För personer som saknade 

relationer till närstående, vänner och sociala kontakter, visade studien att någon form av 

mänsklig kontakt vid exempelvis möte med vårdgivare eller regelbundna telefonsamtal från 

volontärer uppskattades och värderades högt. Det är viktigt att vården är lyhörd och lyssnar på 

den äldres upplevelse och tillsammans med den äldre söka möjligheter och strategier för att 

motverka ensamhetsupplevelsen. 

 

Mer forskning behövs för att förstå och hjälpa äldre personers behov av stöd i samband med 

upplevelsen av ensamhet, hur vården kan leva upp till och kunna tillmötesgå dessa behov 

samt hur sjuksköterskan upplever patienters ensamhet ur sitt perspektiv, i och med det ökande 

antalet äldre inom en snar framtid.  
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