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Abstrakt 

Bakgrund: Fler äldre drabbas av ensamhet som kan leda till lidande och känslor av 

nedstämdhet och bedrövelse. Att känna sig separerad från omvärlden trots att familj, 

vänner och bekanta finns kan leda till isolering och ohälsa uppstår. I takt med att 

medellivslängden ökar blir det fler äldre som drabbas och fler vårdinsatser kommer 

behövas. Sjuksköterskan roll är här viktig för att skapa en omvårdnad som 

förhindrar ensamheten och förebygger ohälsa. 

Syfte: Studiens syfte var att beskriva vad forskningen säger om äldres upplevelser 

av ensamhet [80 år och över]. 

Metod: En litteraturstudie med induktiv ansats har gjorts. Sökningarna efter artiklar 

gjordes i databaserna PubMed och CINAHL. Åtta artiklar som överensstämde med 

syftet inkluderades. 

Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier: Negativa känslor, Förlust, Att 

förlora kontrollen samt Frihet. Äldres upplevelser av ensamhet i relation till livet 

visade att livet hade förändrats och gav känslor av övergivenhet. De äldre kunde 

känna hopplöshet, tomhet, ångest, kommunikationsproblematik, beroendeställning, 

kroppslig förändring, förnekelse av sin ensamhet, att livet var meningslöst men även 

känslan av frihet.  

Slutsats: Ensamhet är en subjektiv upplevelse och upplevs olika från individ till 

individ. Då antalet äldre kommer öka markant i framtiden är detta ett ämne där 

medvetenheten behöver ökas för att motverka ensamhet och främja hälsa.  

 

Nyckelord 

Aged, older, life experience, loneliness, social isolation 

 



 

Tack 

Vi vill tacka våra handledare Rhiannon Djupdalen och Ingrid Djukanovic som 

tillsammans givit oss stöd och vägledning genom hela skrivprocessen. 

Vi vill speciellt rikta ett tack till Rhiannon Djupdalen som stöttat och hjälpt oss med 

konstruktiv kritik och som lett oss mot vårt mål med denna litteraturstudie. Ditt stöd 

har varit ovärderligt. 
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1 Inledning 

Ensamhet är något som drabbar många äldre. I denna studie avser vi 80 år och äldre. 

Ensamheten kan orsaka ökade hälsorisker, leda till isolering och ovilja till umgänge. 

Båda författarna av denna studie har lång erfarenhet, 25 respektive 30 år, av 

vårdarbete i kommunal regi, landstingsregi och inom privat sektor. De har sett att 

ensamhet hos äldre kan vara ett problem både i det egna hemmet och på olika 

institutioner samt både bland dem som lever ensamma eller i relationer. De har 

träffat äldre människor som beskrivit ensamheten som ett stort lidande. Det har fått 

dem att fundera över hur forskningen beskriver de äldres syn på och upplevelse av 

ensamhet.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Ensamhet 

Ensamhet kan vara frivillig och då ge tillfredsställelse men den kan också vara 

ofrivillig och påtvingad vilket kan skapa lidande och känslor av att inte vara sedd, 

känna sig bortglömd och inte behövd (Dahlberg & Segesten, 2010; Lay, Pauly, 

Graf, Biesanz, & Hoppman, 2018). Upplevelsen av ensamhet är en subjektiv känsla. 

Den kan upplevas olika beroende på ålder och i högre åldrar kan den infinna sig på 

grund av ensamboende, brist på sällskap, sämre sociala nätverk samt sämre fysisk 

och psykisk hälsa. Ensamhet kan betyda att vara ensam eller att känna sig ensam 

(Ernsth Bravell, et al., 2107). Synonymer till ensamhet är brist på sällskap, 

nedstämdhet och olycklighet (Nilsson, 2012). I takt med att åldern stiger ökar 

antalet personer som lever ensamma och även de som känner sig ensamma (Nygren 

& Lundman, 2014). 

2.2 Existentiell ensamhet 

Existentiell ensamhet (EE) definieras som den omedelbara medvetenheten om att 

vara separerad från människor och från universum. Den kan leda till negativa 
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känslor som att vara en främling, känslor av isolering samt att känna sig främmande 

i situationer där personen inte kan kommunicera med andra (Bolmsjö, Tengland, & 

Rämgård, 2019; Edberg & Bolmsjö, 2019). Skillnaden mellan en subjektiv 

upplevelse av att vara socialt ensam och EE är att social ensamhet handlar om 

intima sociala relationer medan EE handlar om att vara separerad från andra och 

världen, detta oavsett om familj, vänner eller bekanta finns. Detta betyder att nära 

relationer och att inte lida av ensamhet kan förekomma, men att EE ändå kan 

upplevas (Edberg & Bolmsjö, 2019). 

  

2.3 Åldrandet 

Att definiera äldre är svårt och kategoriseringen kan vara kronologisk, biologisk, 

psykologisk och social. I Sverige har vi en naturlig kronologisk gräns i och med 

pensionsålderns inträde vid 65 år. Men då åldern är högst individuell är den 

biologiska eller den fysiologiska åldern som är baserad på kroppens funktion den 

mest relevanta. Det biologiska åldrandet beror både på primära och sekundära 

biologiska förändringar. De primära är sådana som drabbar alla åldrande människor 

så kallat normalt åldrande. De sekundära är en slags förstärkning av den primära 

processen och påverkas av personens gener, livsstil och yttre förhållanden. Det 

psykologiska åldrandet kan beskrivas genom Erik och Joan Eriksons 

utvecklingsteori i åtta stadier. Den går ut på att personen formas via psykosociala 

kriser under hela livet, vilket innebär att vi utvecklas via psykosociala kriser under 

olika stadier genom livet. Varje kris har en positiv och negativ sida och beroende på 

hur kriserna löses blir resultatet positivt eller negativt. Det positiva bör vara det som 

överväger i en individs samlade erfarenheter. Den sociala åldern innefattar alla ovan 

nämnda definitioner av åldrande (Ernsth Bravell, Christiansen, Blomqvist, & 

Edberg, 2017). Gruppen som är 80 år eller äldre kommer mellan åren 2015–2035 att 

öka med 76%. Detta innebär en ökning från 500 000 personer till nästan 890 000 

personer. Det är den stora gruppen med 40-talister som nu blir äldre vilket kommer 

kräva stora vårdinsatser och kompetens bland dem som ska vårda denna stora grupp 

med människor (Statistiska Centralbyrån, 2016). Medellivslängden år 2017 var i 

Sverige 82,4 år (Folkhälsomyndigheten, 2019). Globalt 2012 var 1 av 9 personer 
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äldre än 60 år. Antal äldre kommer stiga med 200 miljoner personer under den 

närmsta tio års perioden (Förenta nationerna, 2012).   

2.4 Ohälsa 

Vanliga åkommor bland äldre personer är långvariga eller kroniska sjukdomar, 

komplexa somatiska sjukdomar, psykiska och kognitiva hälsoproblem och 

multisjuklighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Peter Strang professor vid 

institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet menar att ensamhet kan 

ge inflammation i kroppen, högt blodtryck vilket kan leda till ökad risk för 

sjukdomar så som demens, stroke och hjärtinfarkt. Ensamheten kan även öka risken 

för depression (Karolinska institutet, 2015). Då många äldre är sköra kan de drabbas 

av bestående nedsatta funktioner om inte rätt behandling sätts in. Det finns olika 

dimensioner på ohälsa och äldre kan ha svårt att separera sina upplevelser och 

känslor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). De äldre kan vara bräckliga vilket 

kan leda till att uthålligheten minskar, de blir trötta och balansen sviker. 

Upplevelserna av att inte kunna klara sig själva uppenbarar sig vilket kan leda till att 

de känner sig utanför och till en belastning. I vården av dessa äldre är det viktigt att 

kunna strukturera upp och involvera olika yrkeskategorier för att kunna hjälpa dem 

att bevara sina önskningar och integritet. En identifiering måste ske på ett tidigt 

stadium för att åtgärder snabbt ska kunna sättas in (Ernsth Bravell, Ivanhoff Dahlin, 

& Edberg, 2017).  

2.5 Sjuksköterskans roll 

Det kan vara svårt för sjuksköterskan att möta ensamma äldre personer. Som 

sjuksköterska krävs öppenhet, känsla för empati och styrka att kunna ställa frågor 

samt vara nyfiken i mötet. Den som vårdar måste kunna reflektera över sitt eget 

beteende och vara medveten om svårigheterna. Att kunna möta ensamma äldre i 

hem och på boende är utmanande och påverkar de egna känslorna. Det är viktigt att 

inte tyngas ner eller bli utmattad i mötet med personen som ska vårdas (Sundström, 

Edberg, Rämgård & Blomqvist, 2018). 

Sjuksköterskan ska vid omsorg och omhändertagande av äldre använda sig av 

evidensbaserade och vetenskapliga metoder för att kunna förstå och göra 

bedömningar. Detta för att se hela människan och kunna sätta in vård. Utöver detta 
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ska bedömningar utifrån närståendes berättelser samt äldres mående utföras (Svensk 

Sjuksköterskeförening 2017). En huvudsaklig uppgift är att lyssna på vad 

vårdtagaren har att säga. Genom att lyssna och sedan tolka kan dialogen dem 

emellan bli god och ett förtroende byggas upp. De äldre berättar om sina upplevelser 

och sjuksköterskan måste kunna förstå patientens berättelser (Willman, 2014). För 

att på bästa sätt säkerställa så att de ensamma äldre får bästa möjliga 

omhändertagande gäller det att fråga hur de mår. Genom att aktivt lyssna och möta 

deras känslor med empati, motas upplevelsen av ensamhet (Lunds universitet, 

2015). Detta ökar chansen för att vårdtagarens behov säkerställs och leder till att 

vården blir lyckad.  

Sjuksköterskan ska även kunna ge adekvat information till vårdtagaren om dess 

vårdbehov och delge den på ett bra sätt (Blomqvist & Beck, 2017). Hen ska kunna 

arbeta med förebyggande åtgärder för att i ett tidigt skede kartlägga vilka behov som 

finns. En vårdtagare kan visa beteendeförändringar och sjuksköterskan ska tidigt 

kunna kartlägga ursprunget till beteendet och planera insatser utifrån detta. Kunskap 

om vårdtagaren är viktigt och genom samtal med vårdtagare och dennes närstående 

samlas information in som sedan kan användas till att göra observationsscheman 

som kartlägger vårdtagarens vardag. Uppgifter kan sedan delegeras till övriga 

arbetsgrupper så att rätt insatser prioriteras (Krekula, 2017). Sjuksköterskan har en 

viktig roll runt de äldre och ska kunna utforma omvårdnaden efter det behov som 

föreligger. De måste känna till de olika professionerna i teamet så att rätt vård och 

behandling sätts in utifrån respektive kunskapsområden. Det är också viktigt att inte 

över eller underbehandla (Svensk sjuksköterskeförening 2017). Den äldre personen 

har ofta ett stort behov att prata om det som tidigare hänt, därmed måste lång tid 

avsättas för att få en helhet om dennes situation. Det är viktigt att visa ett stort 

engagemang för att kunna förstå hur de tänker. Det är lätt att inte ta deras berättelser 

på allvar då de ofta kan vara långa och osammanhängande innan det egentliga 

problemet förmedlas. Sjuksköterskan bör lyssna aktivt på de äldre så att de känner 

sig sedda och ensamhetskänslan minskar (Blomqvist & Beck, 2017).  
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3 Teoretisk referensram 

Vi har valt Antonovskys KASAM som referensram. Människan måste lära sig göra 

det bästa med sin tillvaro utifrån de med och motgångar den utsätts för 

(Antonovsky, 2005). Teorin utgår från perspektivet “Hur kommer det sig att så 

många människor, som utsätts för tillvarons alla påfrestningar, ändå förblir friska” 

(Antonovsky, 2005, s. 9). 

KASAM står för känslan av sammanhang och innefattar begreppen begriplighet, 

hanterbarhet samt meningsfullhet. Begriplighet förklaras som kärnan i begreppet. 

Människan förväntas förklara och ordna upp de olika kaotiska stimuli den utsätts för 

i livet genom att kunna förstå och tolka sin omvärld. Hanterbarhet är det andra 

begreppet och detta innebär vilka vi har runt omkring oss som kan vara oss 

behjälpliga. Det kan vara partner, kollegor, vänner eller personer vi kan känna tilltro 

till. Begreppet förklarar även vilken fallenhet personer har för att kunna urskilja och 

på så vis kunna utnyttja resurser som är tillgängliga för dem. Den sista komponenten 

är meningsfullhet. För att kunna känna meningsfullhet krävs att man känner att livet 

har en känslomässig innebörd. Med detta begrepp avses hur personer kan se 

händelser i livet som en utmaning i stället för en belastning. Begreppen skapar 

tillsamman en helhet och är beroende av varandra. För att kunna hantera och se 

meningsfullheten måste personen kunna ha förståelse för det som sker (Antonovsky, 

2005). För att kunna skapa den bästa vården, är det viktigt att kunna se helheten, 

vårdbehovet kan då anpassas till den ensamma personen (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017). Känner personen att livet har en mening kan den 

påverka och hantera olika situationer den blir utsatt för och som livet erbjuder. 

Människor befinner sig mellan två poler, vilka är motpoler till varandra och 

innefattar låg och hög livskvalité. För att en person ska ha en stor KASAM krävs att 

den är nära polen med hög livskvalitet (Antonovsky, 2005). Ensamheten är unik och 

kan upplevas som en negativ eller en positiv känsla (Lay et al., 2018). När det 
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sociala nätverket minskar och de äldre hamnar i situationer då de måste bo själva 

ökar upplevelsen av ensamhet (Ernst Bravell et al., 2017). 

  

4 Problemformulering 

Ensamhet kan komma plötsligt eller utvecklas under längre tid, när en nära anhörig 

dör eller om familj och vänner flyttar långt bort.  

Äldres ensamhet kan leda till isolering och ohälsa med fysisk och psykisk påverkan 

som följd. De äldre lever längre vilket ställer högre krav på vården och där fler 

vårdinsatser kommer behövas. Det är därför viktigt att sjuksköterskan är lyhörd och 

uppmärksam genom att aktivt lyssna och möta den äldre i sin ensamhet, så att tidiga 

åtgärder kan sättas in för att förhindra ohälsa.   

 

5 Syfte 

Studiens syfte var att beskriva vad forskningen säger om äldres upplevelser av 

ensamhet [80 år och över]. 

 

6 Metod 

Metoden som användes var en litteraturstudie. En allmän forskningsöversikt över de 

studier vi valt gjordes. Integrerad analys användes för att sammanställa resultatet, 

med induktiv ansats (Kristensson, 2014). Den icke systematiska litteratursökningen 

blev en sammanställning av tidigare forskning och hjälpte oss finna svar på vårt 

syfte samt gav oss en djupare förståelse för vårt valda område. 
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6.1 Datainsamling 

Två databaser användes. Dessa var CINAHL och PubMed. I PubMed publiceras 

medicinsk vetenskap samt vetenskaplig litteratur och CINAHL redovisar det 

vårdvetenskapliga området (Kristensson, 2014). Dessa databaser valdes då de båda 

omfattar vårdvetenskap och tillsammans ansågs ge ett bra underlag för studiens 

syfte. 

I den inledande sökningen gjordes en pilotsökning i databaserna CINAHL och 

PubMed för att skapa en överblick över tidigare publikationer. Pilotsökningen 

resulterade i ett stort utbud av träffar.  

Provsökningen i PubMed gjordes utifrån syftet som var äldres psykiska påverkan av 

ensamhet. Sökorden som användes var Loneliness, Aged* Psykosocial impact*. 

Efter denna sökning ändrades syftet till äldres upplevelser av ensamhet då 

upplevelser var det vi inriktat oss på. Provsökningen gav specifika ord som sedan 

användes i den slutgiltiga sökningen. Ord som användes och kombinerades i den 

slutgiltiga sökningen var Loneliness as psychology, Loneliness, Aged, 80 and over, 

Older adult*, Experience*, Life change events. För samtliga kombinationer och 

sökord se bilaga A.  

I PubMed användes Swedish MeSH, som är en ämnesordlista där termerna 

beskriver vad artikeln handlar om (Karolinska institutet, u.å). Den slutgiltiga 

sökningen genererade 225 träffar där samtliga titlar lästes och de titlar som ej 

motsvarade vårt syfte exkluderades. Peer Reviewed söktes manuellt i PubMed då 

denna avgränsning inte gjordes i databasen. Avgränsningar i PubMed var 5 år. 

I CINAHL gjordes provsökning utifrån samma syfte som i PubMed det vill säga 

äldres psykiska påverkan av ensamhet. Sökorden som användes var Old*, Aged* 

Attitude, Psychological impact, Alone och Sociological factors. Efter denna sökning 

ändrades syftet till äldres upplevelser av ensamhet då upplevelser var det som vi 

inriktat oss på. Provsökningen gav specifika ord som sedan användes i den 

slutgiltiga sökningen. Ord som användes och kombinerades i den slutgiltiga 

sökningen var Aged, Aged, 80 and over, Old*, Eldery, Senior, Social isolation, 

Experience* och Loneliness. För samtliga kombinationer och sökord se bilaga B. 
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I CINAHL användes CINAHL Subject Headings för att göra en riktad sökning 

(Karolinska institutet, 2019). Slutgiltig sökning genererade 147 träffar där samma 

förfarande gjordes som i PubMed. Avgränsningar i CINAHL var publikations år 

mellan 2014–2019, endast artiklar på engelska, peer reviewed, aged 80 and over.  

Syftet med trunkering var att öppna upp för flera ändelser och på så sätt bredda 

sökningen. Med hjälp av olika kombinationer och de Booleska sökoperatörerna 

AND och OR begränsades sökningarna. AND används för att få ett smalare resultat 

i sökningen. OR ger ett bredare resultat och utvidgar sökningen (Forsberg & 

Wengström, 2015). Därefter gjordes en blocksökning som resulterade i bifogade 

sökscheman. 

6.2 Urval 

Sökningarna som gjordes baserades på hela världen för att få ett brett urval. Åldern 

80 år och över valdes då inledande sökningar gav ett stort antal sökträffar med ett 

åldersspann mellan 65 till 80 år och över. En gallring av titlar och abstracts utfördes 

och artiklar som ansågs relevanta lästes i fulltext först var och en för sig och sedan 

tillsammans för att se så att inga meningsskiljaktigheter fanns mellan författarna. 

Totalt valdes tretton artiklar.  

6.3 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen utfördes med hjälp av granskningsmallar från Malmö 

högskola för både kvalitativ och kvantitativ metod för att få fram artiklar med hög 

kvalité (Carlsson & Eiman, 2003). Mallarna reviderades på en punkt där patienter 

med lungcancerdiagnos beskrevs och ändrades till Äldre än 80 år vilket visas med 

röd text i mallarna. Bedömningsmallar se bilaga C och D. Artiklar som motsvarade 

studiens syfte efter detta kvalitetsgranskades med hjälp av granskningsmallar och de 

användbara valdes ut för att ingå i resultatet (Kristensson, 2014). Artiklar 

poängsattes utefter en nivåbestämning från 1–3 där ett betyder mycket hög kvalité 

och tre är låg kvalité. Fem artiklar exkluderades då de inte nådde nivå 1 och då åtta 

artiklar uppnådde högsta poäng valdes dessa att ingå i resultatet varav fyra från 

CINAHL och fyra från PubMed. Detta arbete gjordes både var för sig och sedan 

tillsammans. De 8 artiklarna, som godkändes och inkluderades sammanställdes i en 

artikelmatris, se bilaga E.  
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6.4 Dataanalys 

Analysfasen genomfördes enligt integrerad innehållsanalys. Detta skedde i tre steg 

där det första steget var en genomläsning av de artiklar som inkluderats. Här 

identifierades olikheter eller likheter i resultaten. I steg två identifierades olika 

kategorier i form av etiketter som sammanfattade resultaten i de olika artiklarna som 

är relevanta till varandra. I tredje steget sammanställdes det slutgiltiga resultatet 

under de olika kategorierna som sedan användes som grund för huvudrubriker i 

redovisningen av vårt resultat, se tabell 1. Genom att sitta först var för sig och sedan 

tillsammans ökade tillförlitligheten i studien och stärkte resultatet då det inte 

riskerade att påverkas av den enskilde personens förförståelse, så kallad 

triangulering (Kristensson, 2014).  

Tabell 1 Exempel på analyssteg. 

6.5 Förförståelse 

Människans upplevelse av ett fenomen är subjektivt men forskningen ska präglas av 

objektivitet, det vill säga att forskaren ska bortse från eventuella förkunskaper och 

förförståelse och sätta dessa inom parantes (Kristensson, 2014).  

Båda författarna hade lång erfarenhet från vården, äldres upplevelser av ensamhet 

och vilken eventuell hjälp de kunde behöva för att förebygga ensamheten. Denna 

förförståelse grundade sig på att de sett vad åldrandet kan medföra såsom förluster 

av fysik och psykisk nedstämdhet, vänners eller partners bortgång samt avsaknad av 

Meningsbärande enhet Etiketter Kategori 

The older persons experience 

existential loneliness when 

they are not given the 

opportunity to express their 

wishes or choose by 

themselves in their everyday 

life, since they are dependent 

on other people’s help. 

De äldre upplever EE när 

inte möjligheten finns att 

uttrycka sina önskemål eller 

själva välja sin vardag 

eftersom de är beroende av 

andra människors hjälp. 

 

Att förlora 

kontrollen 
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socialt nätverk. Denna förförståelse har beaktats i skrivprocessen och diskuterats 

sinsemellan för att inte påverka studiens resultat.    

7 Etiska överväganden 

Samtliga artiklar i studien valdes ut efter kontroll av deras etiska överväganden och 

att de var godkända av etisk nämnd. Stor vikt har lagts vid att redovisa alla artiklar 

och presentera alla resultat även de som inte stödjer författarnas åsikter. I texten har 

fortlöpande referenser använts för att påvisa att plagiering ej förekommit. 

Vetenskapsrådet har gett ut riktlinjer där de framhåller vikten av att fusk och 

ohederlighet ej får förekomma (Forsberg & Wengström, 2015). Forskningen styrs 

även av Helsingforsdeklarationen vilken utvecklades som ett styrdokument som är 

särskilt riktat mot medicinsk forskning som innefattar människor. Det är ett 

internationellt dokument som är fokuserat på personernas integritet, 

självbestämmande, att risken för skador minimeras, rätten till information och att 

nyttan ska vägas mot riskerna samt följa lagstiftningen, vara tydligt beskriven och 

ha genomgått en oberoende etisk prövning (Kristensson, 2014). Författarna har 

förhållit sig till detta genom att välja artiklar som följt ovanstående 

rekommendationer och för att få ett så sannhetsenligt resultat som möjligt. 

8 Resultat 

Studiens syfte var att beskriva vad forskningen säger om äldres upplevelser av 

ensamhet 80 år och över. 

Efter genomförd innehållsanalys identifierades fyra kategorier: Negativa Känslor, 

Förlust, Att förlora kontrollen och Frihet. 

8.1 Negativa Känslor 

Ensamhet och hopplöshet beskrevs som känslor av tomhet, ångest och tystnad 

(Taube, Jakobsson, Midlöv och Kristensson, 2015) och kopplades även till känslor 

av trötthet och sorg (Van Winjgaarden, Leget & Goossensen, 2015). Dessa känslor 

var återkommande hos de äldre. Den osäkra framtiden med känslor av att inte veta 
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vad som skulle hända eller vem de skulle vända sig till när något hände, blev ett 

tillstånd av sårbarhet, osäkerhet och ibland en känsla av rädsla vilket resulterade i 

känslor av ensamhet (Taube et al., 2015). Vissa dagar kom känslorna svepande, 

känslor som att vänja sig vid tystnaden (Davies, Crowe, & Whitehead, 2016). När 

de äldre tvingades vara ensamma tyckte de att deras människovärde minskade. De 

upplevde ensamheten som ett lidande, kände ingen mening med livet och att det 

kändes hopplöst, samt att de saknade koppling till livet (Van Winjgaarden et al., 

2015). Upplevelsen av ensamhet kändes som brist på syfte och mening. Det som 

återstod av livet var ett meningslöst liv utan intresse och aktiviteter (Larsson, 

Rämgård, & Bolmsjö, 2017; Sjöberg, Beck, Rasmussen, & Edberg, 2017) med 

känslor av isolering och existentiell ensamhet (EE). När de äldre personerna 

umgicks med människor de inte hade någon anknytning till eller kunde dela sina 

upplevelser med fick de känslor av att vara utestängda och kunde inte känna 

tillhörighet (Larsson, Rämgård, & Bolmsjö, 2017). Några ville inte påtala sin 

ensamhet som ett bekymmer. Att delta i gruppmöten och att använda sig av tjänster 

för ensamhet och isolation via primärvården var något privat som de inte ville dela 

med sig av till någon annan (Karischa et al., 2017). Upplevelser som längtan efter 

nära relationer och kamratskap gjorde att de tappade sig själva. De upplevde 

ensamheten i form av avsaknad av kamrater (Van Winjgaarden et al., 2015). När 

rutiner förlorades tog känslor av ensamhet över (Davies et al., 2016). De äldre 

beskrev sina känslor som att leva i ett vacuum och det enda de väntade på var döden 

(Sjöberg et al., 2017). 

8.2 Förlust 

Brist på fysisk intimitet kunde orsaka ensamhet genom att det uppkom känslor av 

förlust som sorg, tomhet och övergivenhet (Sjöberg et al., 2017). Att inte kunna 

göra saker tillsamman som tidigare kändes som en förlust och kommunikationen 

med partnern kunde bli svår, saknaden och längtan blev då stor (Van Winjgaarden et 

al., 2015). Förlust av nära och kära skapade känslor av isolering (Sjöberg et al., 

2017). Att inte längre ha någon att ha sällskap med på morgonen som alltid funnits 

där tidigare bidrog till upplevelser av ensamhet (Stanley, Richard, & Williams, 

2016). 
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Ensamheten upplevdes som en förlust men den var inte alltid relaterad till 

närstående, utan till förlorande av personliga tillhörigheter. Vid flytt till annat 

boende kunde de inte ha med sig saker som de var fästa vid och som betytt mycket 

för dem vilket skapade sorg, tomhet och att vara ensamma kvar (Taube et al., 2015).  

8.3 Att förlora kontrollen 

De äldre upplevde ensamhet trots att de hade många människor runtomkring sig. De 

kunde sitta med i ett rum, men att inte höra de andra samtalen och därmed inte 

kunna vara med i diskussionerna skapade en upplevelse av att inte bli sedd. Likgiltig 

behandling, bidrog till övergivenhet och att inte vara något värd. Ensamheten var 

även kopplad till kroppsliga förändringar så som att se, höra, tala, att inte orka delta 

i aktiviteter samt rädsla för att hamna i en beroende ställning. Detta gjorde att döden 

kunde kännas som en lättnad (Sjöberg et al., 2017). 

Ensamhet och EE upplevdes när de inte hade någon att prata och dela viktiga beslut 

och väsentligheter med (Larsson, Edberg, Bolmsjö, & Rämgård, 2019; Taube et al., 

2015). Sorg och ensamhetskänslor ökade när de inte längre kunde åka och hälsa på 

dem som stod dem nära såsom syskon och vänner (Taube et al., 2015). Genom att 

vara beroende av andra begränsades deras förmåga till kontroll över livet vilket 

bidrog till känslor av hjälplöshet och sårbarhet. Att inte själva kunna bestämma vad 

de skulle göra eller var de skulle åka berövade dem deras frihetskänslor. När beslut 

fattades ovan deras huvuden istället för tillsammans med dem ledde det till en 

känsla av bortkoppling från omvärlden vilket ökade upplevelsen av meningslöshet 

och EE (Larsson et al., 2017). Att inte ha förmågan att utföra saker som de tidigare 

kunnat kändes nu svårt på grund av den åldrade kroppen (Taube et al., 2015).  

Sjöberg et al. (2017) beskriver detta som att fångas i en bräcklig och försämrad 

kropp. Detta skapar en osäkerhet till ålderdomen och en rädsla för att bli bräcklig 

(Van Winjgaarden et al., 2015). Att knyta an till andra blev viktigt för att känna sig 

uppskattade och omhändertagna (Larsson et al., 2017). 

8.4 Frihet 

Alla äldre upplevde inte ensamheten som något negativt (Taube et al., 2015) samt 

att vissa äldre jämställde ensamheten med frihet som de tidigare inte haft (Stanley et 

al., 2016). De tolkade ensamheten som en känsla av frihet trots att den inte 



 

14(22) 

 

förändrade den negativa känslan av ensamhet, vilket upplevdes som att de befann 

sig i en bubbla. Detta illustrerades av att de levde i en pågående värld men att de 

inte var inbjudna. Men bubblan sågs inte bara som något negativt utan den sågs 

även som en frihet där möjlighet till att fatta egna beslut gavs (Taube et al., 2015).  

 

 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion  

9.1.1 Datainsamling 

De databaser som användes var PubMed och CINAHL. Artiklarna som inkluderades 

var från hela världen för att få ett varierat och brett urval. Detta anses vara en styrka 

för att på så vis få fram likheter och skillnader på upplevelser av ensamhet hos äldre 

i ett stort geografiskt område vilket ger en ökad överförbarhet. Då vi inte sett till 

kultur och samhällsstrukturer kan detta ge en negativ bild av resultatet och ge en 

falsk bild om överförbarheten. Genom att inte ha några förutfattade meningar eller 

tankar om det material som samlades in ökade tillförlitligheten och verifierbarheten 

till studien. Artiklar skrivna på engelska valdes och tolkades efter bästa förmåga. 

Med hjälp av lexikon gjordes översättningar för att få en så bra och tydlig 

översättning som möjligt vilket kan ses som en styrka i uppsatsen. 

9.1.2 Urval 

Genom att begränsa sökningen till en fem års period kunde så ny forskning som 

möjligt identifieras vilket stärker resultatet. Detta har hjälpt till att få ny forskning 

men kan ha begränsat urvalet då ett bredare tidsspann och population under 80 år 

hade utökat sökresultatet. Artiklarna som valdes till studien har genomgående 

inkluderat ett åldersspann från 65 år till de över 80 år. Trots att det fanns ett 

inklusionskriterie på 80 år visar skillnaden i ensamhet mellan åldersgrupperna inga 

olikheter, utan upplevs lika bland de olika åldersgrupperna. Författarna har noga 

utgått från de valda artiklarnas innehåll, manuellt tagit bort ålder under 80 år samt 
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baserat studien på det som skrivits om de över 80 år. Där ingen ålder var utsatt eller 

där det inte klart redogjordes för ålder ansåg författarna att upplevelserna var 

desamma oberoende av ålder. Detta kan göra så att resultatet kan feltolkas då det 

inte riktigt speglar den åldersgrupp vi valt som inklusionskriterie. Författarna 

bedömer dock att detta inte har haft någon betydelse och menar att detta inte har 

försvagat resultatet nämnvärt. De sökord som använts i våra sökningar hade en 

negativ innebörd vilket resulterade i en negativ beskrivning om upplevelser av 

ensamhet. Hade andra sökord valts kunde resultatet resulterat i flera positiva 

aspekter och artiklar med positiv inriktning kunde inkluderats. Detta gör att vi 

möjligtvis kunnat få fram att annat resultat med fler positiva avseenden.  

9.1.3 Kvalitetsgranskning  

För att få en trovärdig kvalité på studien läste författarna titlar, abstracts och sedan 

även i fulltext de artiklar som ansågs vara fullgoda för att ingå i resultatet. Efter 

denna första genomgång diskuterades innehållet gemensamt så att båda uppfattat 

dess innehåll likadant. Poängsättningen som gjordes utifrån de mallar som valts kan 

ha påverkat resultatet då de är skrivna för patienter med lungcancerdiagnos. 

Författarna anser dock att den risken är liten då mallarna reviderades för att passa 

vårt syfte. 

9.1.4 Dataanalys 

Artiklarna granskades och analyserades med hjälp av Malmö högskolas 

granskningsmallar Carlsson & Eiman (2003). Då författarna är ovana vid detta 

förfarande upplevdes det som en svårighet i valet av artiklar. Detta kan ha medfört 

att artiklar som var relevanta för vårt syfte fallit bort.  

Utifrån granskningen vi gjorde valdes bara kvalitativa artiklar då de pekar på 

förståelsen för upplevelser av olika fenomen (Kristensson, 2014).  

Författarna anser att de valda kvalitativa artiklarna håller tillräckligt hög standard 

och det färdigställda resultatet har en hög trovärdighet. 

9.1.5 Förförståelse 

Båda författarna har försökt vara objektiva samt att sätta sin förförståelse åt sidan. 

Detta har varit svårt och att inte göra egna tolkningar har visat sig vara oundvikligt. 
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Vår medvetenhet om att detta kan påverka studiens resultat har tagits i beaktande 

under hela skrivarprocessen. Människans upplevelser av fenomen är subjektiva men 

forskningen ska bedrivas objektivt. Genom att sätta vår förförståelse åt sidan har de 

båda författarna försökt hålla sig så objektiva som möjligt genom hela 

skrivprocessen (Kristensson, 2014).  

9.2 Resultatdiskussion  

Ensamhet kan beskrivas som kroppsliga begränsningar, nedsatt hörsel, bräcklighet, 

rädsla, ångest samt oförmågan till att uttrycka sig. Även Sundström et al. (2018) 

beskriver denna känsla som hopplöshet, känslor av sorg, tomhet, ångest och tystnad. 

De artiklar som ingått i denna studie fokuserar mestadels på de negativa aspekterna 

av ensamhet. Författarna undrar varför? Finns de fler aspekter och hur ser de ut, 

måste ensamhet betyda lidande?  

9.2.1 Negativa känslor 

Studiens resultat visar att ensamheten upplevs olika. Behov av att prata om 

ensamhet varierar. Det fann även de som inte vill prata om sin ensamhet medan 

andra tycker den är en ytterst privat fråga som inte ska diskuteras med andra. Många 

kan beskriva upplevelser i detalj med flera olika nyanser, som att känna sig isolerad, 

känna sig innesluten, känna sig värdelös och att inte hitta någon mening med livet. 

Även (Hauge & Kirkeyold, 2012) beskriver detta vilket kan ses som en stor 

KASAM där några har förmågan att själva ordna upp sina problem och sitt kaos. På 

så vis skapas klarhet och möjlighet att strukturera upp känslor för att sedan kunna gå 

vidare, medan de med mindre KASAM har svårigheter med detta (Antonovsky, 

2005). Som sjuksköterska är det viktigt att bemöta ensamheten hos de äldre. Att 

förstå, undersöka och göra bedömningar utefter de värderingar och önskemål som 

framkommer, med respekt för de äldres integritet (Svensk sjuksköterskeförening 

u.å). Genom att forma sina möten med de äldre så att en meningsfullhet ges, höjs 

deras KASAM. Om inte sjuksköterskan uppmärksammar ensamheten kan den leda 

till ohälsa och isolering.   
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Det övergripande tillståndet av ensamhet är att den domineras av negativa känslor, 

som visar sig genom stor ångest och skuld men även känslan av att känna sig 

värdelös.  

Paque, Bastiaens, Van Bogaert, och Dilles (2018) beskriver svårigheter för de äldre 

att kunna prata om sina känslor med andra. Minnen uppdagas och gör så att en stor 

sorg upplevs som de är tvungna att leva med.  

9.2.2 Att förlora kontrollen 

Resultatet visar att många äldre känner sig övergivna trots att de har andra 

människor i sin närhet. Att behandlas likgiltigt och att inte kunna ta sig dit man vill 

var andra aspekter som nämndes. Att berövas sitt liv och att inte längre ha kontroll 

över hur det levs beskrivs även som känslor vilka uppfattas som en vägg som skiljer 

dem från omgivningen, frånkopplade, hjälplösa och begränsade till ett tråkigt liv 

som de har en liten chans att fly från (Kitzmüller, Clancy, Vaismoradi, Wegener och 

Bondas, 2018). Genom det salutogena förhållningssättet, dvs. hälsans ursprung som 

fokuserar på de faktorer som bevarar hälsa och inte på vad som orsakar ohälsa så 

kallad patogenes. Genom förståelse för KASAM kan sjuksköterskan 

uppmärksamma de äldres behov och resurser. Det betyder mycket att kunna ha 

kontroll över sitt liv vilket innefattar att kunna agera och inte stå maktlös inför det 

som händer runt omkring. Utifrån KASAM läggs tonvikt på eget ansvar och att 

kunna agera på ett ändamålsenligt sätt. Tankarna ska vara optimistiska, 

problemlösande och de äldre ska kunna samarbeta och kunna klara av det de utsätts 

för. Viktigt är också att inte känna sig som ett offer, utan i stället kunna hantera sina 

problem. Att kunna förstå och begripa sin ensamhet är viktigt för att kunna agera för 

att komma vidare. Författarna föreslår att detta kan ske genom kontakt med 

sjuksköterska som genom samarbete med den äldre strukturerar upp hur den vill ha 

det och vad som ska ske. Hanterbarheten hjälper den äldre att inte sörja i evighet 

utan att i allt kaos ordna upp och ta hand om livet man lever i. Att känna delaktighet 

är viktig för att inte förlora kontrollen (Antonovsky, 2005). Som sjuksköterska är 

det viktigt att lyssna, vara lyhörd samt att visa empati för att tidigt upptäcka dessa 

känslor och genom ett helhetsperspektiv och kunskap om denna komplexa situation 

bevara de äldres värdighet och integritet. Sjuksköterskan ska även ansvara för den 
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omvårdnad som genomförs i samråd med patienter och närstående (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017).  

10 Slutsats 

Äldres upplevelser av ensamhet kan visa sig på olika sätt och är en subjektiv och 

individuell känsla. Några väljer att prata om den medan andra tycker den är en 

privat ensak. Ensamheten förknippas ofta med negativa känslor som sorg och 

förlust. När känsla av sammanhang inte längre finns och de inte längre har kontroll 

begränsas de i sina liv och olika känslor av ensamhet uppenbarar sig. Ensamheten 

upplevs även som frihet där hänsyn till andra inte behöver tas.  

10.1 Kliniska implikationer 

Förhoppningen med studien var att bringa kunskap till sjuksköterskor om äldres 

upplevelser av ensamhet för att på bästa sätt kunna påvisa, styrka och ge stöd åt de 

äldre som lider av ensamhet. Författarna vill även påvisa att fortsatt forskning och 

engagemang inom området behövs då skaran av äldre kommer öka kraftigt i 

framtiden. Det kommer att bli fler äldre som kan drabbas av ensamhet och 

sjuksköterskan har här en viktig roll att uppmärksamma och försöka förebygga 

detta. Fler sjuksköterskor kommer behövas, så att de äldre slipper ensamheten och 

ohälsa kan förebyggas. För att uppnå detta krävs fler special utbildade 

sjuksköterskor för ändamålet för att kunna identifiera sitt arbete utifrån den äldres 

resurser och behov. Viktigt är även att de kan tillvarata de äldres erfarenheter och 

kunskaper för att på bästa sätt stärka deras välbefinnande (Svensk 

sjuksköterskeförening u.å).  

10.2 Fortsatt forskning 

Ytterligare ämnen finns att beforska och ett exempel är hur den kraftiga 

immigrationen påverkar antalet äldre och deras upplevelser av ensamhet. Många 

äldre kommer till Sverige och blir ensamma då deras närstående måste söka arbeten 

och gå i skola för att integreras. Hur kan vi hjälpa dessa äldre att integreras och bli 

delaktiga i det svenska samhället samt undvika ensamhet?  



 

14(22) 

 

 

11 Referenser 

Antonovsky, A. (2005). Aaron Antonovsky Hälsans mysterium (2:3 uppl.). 

Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. 

Blomqvist, K & Beck, I. (2017). Personcentrerade processer. I K. Blomkvist., A. K. 

Edberg., M. Ernsth Bravell & H. Wijk (Red.), Omvårdnad och äldre (s. 73–88). 

Lund: Studentlitteratur. 

Bolmsjö, I., Tengland, P. A., & Rämgård, M. (2019). Existential loneliness: An 

attempt at an analysis of the concept and the phenomenon. Nursing Ethics, 26(5), 

1310–1325. https://doi.org/10.1177/0969733017748480 

Carlsson, S. & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad – Studiematerial för 

undervisning inom projektet ”Evidensbaserad omvårdnad- ett samarbete mellan 

Universitetssjukhus- MAS och Malmö högskola”. (Rapport nr 2). Malmö: Hälsa och 

samhälle, Malmö högskola. 

Dahlberg, K., & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande i teori och praxis. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

Davies, N., Crowe, M., & Whitehead, L. (2016). Establishing routines to cope with 

the loneliness associated with widowhood: a narrative analysis. Journal of 

Psychiatric & Mental Health Nursing, 23(8), 532–539. 

https://doi.org/10.1111/jpm.12339 

Edberg, A. K., & Bolmsjö, I. (2019). Exploring Existential Loneliness Among Frail 

Older People as a Basis for an Intervention: Protocol for the Development Phase of 

the LONE Study. Journal of Medical Internet Research, 21(8), N.PAG. 

https://doi.org/10.2196/13607 

Ernsth Bravell, M., Christiansen, M., Blomqvist, K., & Edberg, A. K.  (2017). 

Åldrandets olika dimensioner. I K. Blomkvist., A. K. Edberg., M. Ernsth Bravell & 

H. Wijk (Red.), Omvårdnad och äldre (s.105–155). Lund: Studentlitteratur. 

about:blank
about:blank
about:blank


 

14(22) 

 

Ernsth Bravell, M., Ivanhoff Dahlin, S., & Edberg A. K.  (2017). Äldres komplexa 

vårdbehov. I K. Blomqvist., A. K. Edberg., M. Ernst Bravell & H. Wijk (Red.), 

Omvårdnad och äldre (s. 219-235). Lund: Studentlitteratur. 

Folkhälsomyndigheten. (2019). Medellivslängd. Hämtad 2019-11-18 från 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-

rapportering/folkhalsans-utveckling/halsa/medellivslangd/  

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier 

(4.uppl.). Stockholm: Natur & Kultur. 

Förenta nationerna (2012). 2 miljarder äldre år 2050. Hämtad 2020-01-08 från  

https://unric.org/sv/2-miljarder-aeldre-ar-2050/ 

Hauge, S., & Kirkevold, M. (2012). Variations in older persons’ descriptions of the 

burden of loneliness. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26(3), 553–560. 

https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2011.00965.x 

Karolinska institutet (2016). Ensamhet- ett hot mot vår hälsa. Hämtad 2020-01-08 

från https://ki.se/forskning/ensamhet-ett-hot-mot-var-halsa 

Karolinska institutet. (2109). Universitetsbiblioteket. Hämtad 2019-11-16 från 

https://kib.ki.se/soka-vardera/soka-information/amnesord-och-fritext  

 

Karolinska institutet. (u.å). Svensk MeSH. Hämtad 2019-11-16 från 

https://mesh.kib.ki.se/ 

Kharicha, K., Iliffe, S., Manthorpe, J., Chew, G. C. A., Cattan, M., Goodman, C., 

Walters, K. (2017). What do older people experiencing loneliness think about 

primary care or community based interventions to reduce loneliness? A qualitative 

study in England. Health & Social Care in the Community, 25(6), 1733–1742. 

https://doi.org/10.1111/hsc.12438 

Kitzmüller, G., Clancy, A., Vaismoradi, M., Wegener, C., & Bondas. (2018). 

“Trapped in an Empty Waiting Room”—The Existential Human Core of Loneliness 

in Old Age: A Meta-Synthesis. Qualitative Health Research, 28(2), 213-230. 

doi:10.1177/1049732317735079 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

14(22) 

 

Krekula, C. (2017). Ålderism- ett brott mot de mänskliga rättigheterna. I K. 

Blomkvist., A. K. Edberg., M. Ernsth Bravell & H. Wijk (Red.), Omvårdnad och 

äldre (s.628–636). Lund: Studentlitteratur. 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för 

studenter inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur. 

Larsson, H., Edberg, A. K., Bolmsjö, I., & Rämgård, M. (2019). Contrasts in older 

persons’ experiences and significant others’ perceptions of existential loneliness. 

Nursing Ethics, 26(6), 1623–1637. https://doi.org/10.1177/0969733018774828 

Larsson, H., Rämgård, M., & Bolmsjö, I. (2017). Older persons’ existential 

loneliness, as interpreted by their significant others - an interview study. BMC 

Geriatrics, 17, 1–9. https://doi.org/10.1186/s12877-017-0533-1 

Lay, C. J., Pauly, T., Graf, P., Biesanz, C, J., & Hoppmann, A. C. (2018). By myself 

and liking it? Predictors of district types of solitude experiences in daily life. 

Journal of Personality. 87(3), 633–647. doi: 10.1111/jopy.12421 

Lunds universitet (2015). Loneliness: An essential aspect of the wellbeing o folder 

people. Hämtad från https://portal.research.lu.se/ws/files/3346619/5363951.pdf 

Nilsson, B. (2012). Ensamhet. I L. Wiklund Gustin & I. Bergbom (Red.), 

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (s. 421–433). Lund: Studentlitteratur. 

Nygren, B., & Lundman, B. (2014). Åldrande och att vara gammal. I F. Friberg & J. 

Öhlen (Red.), Omvårdnadens grunder Perspektiv och förhållningssätt (2:3 uppl., s. 

153-157). Lund: Studentlitteratur. 

Paque, K., Bastiaens, H., Van Bogaert, P., & Dilles, T. (2018). Living in a nursing 

home: a phenomenological study exploring residents’ loneliness and other 

feelings. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 32(4), 1477–1484. 

https://doi.org/10.1111/scs.12599 

Sjöberg, M., Edberg, A. K., Beck, I., & Rasmussen, B. H. (2018). Being 

disconnected from life: meanings of existential loneliness as narrated by frail older 

people. Aging & Mental Health, 22(10), 1357–1364. 

https://doi.org/10.1080/13607863.2017.1348481 

about:blank
about:blank
about:blank


 

14(22) 

 

Stanley, M., Richard, A., & Williams, S. (2016). Older peoples’ perspectives on 

time spent alone. Australian Occupational Therapy Journal, 64(3), 235–242. 

https://doi.org/10.1111/1440-1630.12353 

Statistiska Centralbyrån. (2016). Stora insatser krävs för att klara 40-talisternas 

äldreomsorg. Hämtad 2019-11-18 från https://www.scb.se/hitta-

statistik/artiklar/2016/Stora-insatser-kravs-for-att-klara-40-talisternas-aldreomsorg 

Sundström, M., Edberg, A. K., Rämgård, M., & Blomqvist, K. (2018). Encountering 

existential loneliness among older people: perspectives of health care professionals. 

International Journal of Qualitative Studies on Health & Well-Being, 13(1), 1. 

https://doi.org/10.1080/17482631.2018.1474673 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska. Hämtad 2019-10-16 från https://www.swenurse.se/globalassets/01-

svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska. Hämtad 2019-12-05 från https://www.swenurse.se/globalassets/01-

svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf 

Svensk sjuksköterskeförening. (u.å). Kompetensbeskrivning Legitimerad 

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom vård av äldre. Hämtad 

2019-12-08 från 

https://www.swenurse.se/contentassets/4f0b2f399f6c4c649a56a73db77a3340/ssf-

aldrekompwebb.pdf 

Svensk Sjuksköterskeförening. (u.å). Äldre personer har rätt till god och säker 

omvårdnad. Hämtad 2019-12-01 från https://www.swenurse.se/globalassets/01-

svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kvalitet-

publikationer/aldre-personer-har-ratt-till-god-och-saker-omvardnad-till-webb.pdf 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

14(22) 

 

Tamm, M. (2012). Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom (3:1). Lund: 

Studentlitteratur. 

Taube, E., Jakobsson, U., Midlöv, P., & Kristensson, J. (2015). Being in a Bubble: 

The experience of loneliness among frail older people. John Wiley & Sons Ltd, 

72(3), 631-640. Doi: 10.1111/jan.12853 

Van Wijngaarden, E., Leget, C., & Goossensen, A. (2015). Ready to give up on life: 

The lived experience of elderly people who feel life is completed and no longer 

worth living. Social Science & Medicine, 138, 257-264. https://doi-

org.proxy.lnu.se/10.1016/j.socscimed.2015.05.015 

Willman, A. (2014). Hälsa och välbefinnande. I A-K. Edberg & H. Wijk (Red.), 

Omvårdnadens grunder Hälsa och ohälsa (uppl. 2., s. 37–51). Lund: 

Studentlitteratur. 

Wärnå-Furu, C. (2012). Hälsa. I L. Wiklund Gustin & I. Bergbom (Red.), 

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (s.199–212). Lund: Studentlitteratur. 

 

about:blank
about:blank


 

 

 

Bilagor 

Bilaga A Sökschema PubMed gjord 2019-10-15 

Sökning PubMed Sökord & kombinationer  Begränsningar (Limits)  Antal träffar  Lästa titlar  Lästa abstract  Kvalitetsgranskade artiklar  Inkluderande artiklar  

Äldre        

1-ämnesord Aged, 80 and over [MeSh]  876, 790     

2-fritextord  Older adult*  73, 767     

3  1 OR  2   924, 117     

Upplevelse        

4-ämnesord   ”Life Change Events” [MeSh]  22, 392 
 

    

5-fritextord   Experience*  1, 027, 755     

6  4 OR 5  1, 042, 539     

Ensamhet        

7-fritextord Loneliness as psychology  4, 658     

8-fritextord Loneliness*  6, 748     

9  7 OR 8  6, 748     

Kombinationer        

10 3 AND 6 AND 9  508     

11 S10  
 

5 år 225 225 97 5 4 



 

 

 

Bilaga B Sökschema CINAHL gjord 2019-10-16 

Sökning CINAHL  Sökord & Kombinationer Begränsningar 

(Limits)  

Antalträffar Lästa titlar Lästa abstrakt Kvalitetsgranskade artiklar Inkluderade artiklar 

Äldre        

1-ämnesord (MH ”Aged”) OR (MH 

”Aged, 80 and Over”) 

 726, 816       

2-fritextord (Old* OR ”Eldery” OR 

”Senior”) 

 310, 037      

3 S1 OR S2  872, 488      

Upplevelse        

4-ämnesord (MH ”Social Isolation”)  7, 041      

5-fritextord Experience*  380, 910      

6 S4 OR S5  386, 039      

Ensamhet        

7-Ämnesord (MH ”Loneliness”)  3, 602      

Kombinationer        

8 S3  AND S6 AND S7  681      

9 S3 AND S6 AND S7 20140101-20191231, 

Peer reviewed, aged, 

80 & over, English 

147 147 92 8 4 



 

 

 

Bilaga C Bedömningsmall Kvalitativ 

Poängsättning 0 1  2  3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat=3p) 

saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt  

Metod      

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven knapphändig medel Utförlig 

Urval (Antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God  

Äldre än 80 år Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys saknas/ 

ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas  Låg  Medel  Hög  

Etiska aspekter Ej angivna Angivna    

Resultat      

Frågeställningen besvarad Nej  Ja    

Resultatbeskrivning 

(redovisning, kodning etc.) 

Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, 

kod, teori etc.) 

Saknas Mindre bra Bra   

Diskussion      

Problemanknytning Saknas  Otydlig Medel  Tydlig  

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas  Låg  God  

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas  Låg  Medel  God  

Slutsatser      

Överensstämmelse med 

resultat (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg  Medel  God  

Ogrundade slutsatser Finns  Saknas   

TOTAL POÄNG (max 48 p) P P P P 

Grad I: 80%    P: 

Grad II: 70%    %: 

Grad III: 60%    Grad: 



 

 

 

Bilaga D Bedömningsmall Kvantitativ 

Poängsättning 0 1  2  3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat=3p) 

saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt  

Metod      

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven knapphändig medel Utförlig 

Urval (Antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God  

Äldre än 80 år Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys saknas/ 

ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas  Låg  Medel  Hög  

Etiska aspekter Ej angivna Angivna    

Resultat      

Frågeställningen besvarad Nej  Ja    

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller, etc.) 

Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig 

Statistisk analys 

(beräkningar, metoder, 

signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra   

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg  Medel  God 

Diskussion      

Problemanknytning Saknas  Otydlig Medel  Tydlig  

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas  Låg  God  

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas  Låg  Medel  God  

Slutsatser      

Överensstämmelse med 

resultat (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg  Medel  God  

Ogrundade slutsatser Finns  Saknas   

TOTAL POÄNG (max 48 p) P P P P 

Grad I: 80%    P: 

Grad II: 70%    %: 

Grad III: 60%    Grad: 



 

 

 

Bilaga E Artikelmatris 

Nr Titel Författare Land, årtal 

& tidskrift  

Syfte Metod, urval 

och analys 

Resultat 

1 Older 

people’s 

perspectives 

on time 

spent alone 

 

Stanely, M., 

Richard, A., 

& Williams, 

S. 

Australien 

(2016) 

Australian 

Occupational 

Therapy 

Journal 

In this 

exploratory 

study we 

explored the 

perspectives 

o folder 

people on 

their time 

spent alone. 

Kvalitativ 

beskrivande 

metod. 

Deltagarna 

rekryterades med 

hjälp av en äldre 

vårdgivare och 

genom egna 

nätverk. Totalt 12 

deltagare deltog i 

semi-

strukturerade 

djupintervjuer. 

Kvalitativ 

tematisk analys 

har använts. 

Tre huvudteman 

identifierades; ”det 

handlar om att hitta 

balans”, ”hålla sig 

upptagen” och ”nätterna 

är värst”. Studien belyser 

vikten av äldres behov av 

att hantera tiden ensam 

och försöka få den till en 

positiv och närande 

upplevelse genom att 

undvika sina upplevelser 
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cope with 
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(2016) 
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Larsson, H., 

Rämgård, 
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Bolmsjö, I. 

Sverige 

(2017) 

BMC 

Geriatrics 

The aim of 

this sudy was 

to explore 

frail older 

(˃75) 
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as 
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by their 

significants 
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Kvalitativ metod. 
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av betydelsefulla 
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19 deltog. 

Konventionell 

innehållsanalys 
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Kvalitativ metod. Ett 
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betydelsefulla nära från 
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tidigare studie (LONE) 
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C., & 
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A. 
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(2015)  

Social Science 

& Medicine 

The aim of 

this study is 

to describe 

the 
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completed 

and no 

longer wort 
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a lifeworld 

perspective 

as is it lived 

and 

experienced 

by eldely 

people   

En 

djupintevjuunder

sökning enligt 

filosofiska 

fenomenologin. 

25 personer 

intervjuades. 

Resultatet bestod av fem 

kategorier. 1, en känsla av 

ensamhet. 2, smärta av att 

inte göra något. 2, 

oförmågan att uttrycka 

sig. 4, trötthet. 5, en 

känsla av motvilja och 

rädslan för att bli 

beroende.  

5 Being 

disconnecte

d from life: 

meanings of 

existential 

lonelinesds 

as narrated 

by frail 

older 

people. 

Sjöberg, M., 

Beck, I., 

Samussen, 

B., & 

Edberg, A-

K. 

Sverige 

(2018) 

Journal Aging 

& Mental 

Health  

 

This study 

illuminated 

the meanings 

of existental 

loneliness 

(EL) an 

narrated by 

frail older 

people. 

En beskrivande 

kvalitativ 

tolkningsteori 

enligt den 

fenomenologiska 

hermeneutiska 

metoden. 23 

personer 

intervjuades. 

Fyra teman identifierades 

och relaterade till 

betydelser av EL; (1) 

fångad i en svag och 

försämrad kropp. (2) 

mötas med likgiltighet. 

(3) att inte ha någon att 

dela livet med. (4) brist på 

syfte och mening. Dessa 

sammanflätade teman 

sammanställdes till en 

omfattande förståelse av 

EL so att ”kopplas bort 

från livet”. 

6 What do 

older people 

experiencin

g loneliness 

think about 

primary 

care or 

community 

based 

intervention

s to reduce 

loneliness? 

Aqualitative 

study in 

England 

 Karicha, 

K., Liffe S., 

Manthorpe, 

J., Chew-

Graham, C-

A., Cattan, 

M., 

Goodman, 

C., Kirby-

Bar, M., 

Whitehouse, 

J., & 

Walters,K. 

England 

(2017) 

Helth and 

Social Care in 

the community 

This paper 

describes 

findings 

from a study 

that aimed to 

explore the 

perspectives 

of 

community 

dweling 

lonely older 

people about 

seeking 

support for 

loneliness 

from primary 

and 

community 

based 

services and 

the features 

of these 

services 

which 

informed 

their views.  

En Kvalitativ 

analys där 28 

personer 

intervjuades. 18 

personer valdes 

ut varav 12 

deltog. 

Synpunkter och 

erfarenheter av att söka 

stöd från primärvård och 

samhällsbaserade en-till-

en och gruppbaserad 

verksamhet, inklusive 

sociala och delade 

intressegrupper, 

utforskades. 
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7 Contrast in 

older 

persons´n 

experiences 

and 

significant 

others´perce

ptions of 

existential 

loneliness 

Larsson, H., 

Edberg, A-

K., 

Bolmsjö, I., 

& Rämgård, 

M. 

Sverige 

(2018) 

Journals 

Nursing 

Etichs 

To contrast 

frail older 

(˃75) 

persons’ 

experienses 

with their 

significant 

others’ 

perceptions 

of existential 

loneliness. 

Kvalitativ metod. 

Ett urval gjordes 

på betydelsefulla 

nära samt äldre 

som deltagit i en 

tidigare studie. 

Det var 19 

personer som 

deltog i studien. 

Konventionell 

innehållsanalys 

har använts. 

Resultaten visade tre 

teman; (1) meningslöst 

väntande i motsats till 

brist på aktiviteter.  

(2) längtan efter en 

djupare anknytning i 

motsats till att inte delta i 

sociala miljöer. (3) 

begränsad frihet i motsats 

till att ge upp livet. 

8 Being in a 

Bubble: The 

experience 

of loneliness 

among fral 

older people 

Taube, E., 

Jakobsson, 

U., Midlöv, 

P & 

Kristensson, 

J. 

Sverige 

(2015) 

 Journal of 

advanced 

nursing 

The aim was 

to explore 

the 

experience 

of loneliness  

among frail 

older people 

living at 

home.  

Kvalitativ 

innehållsanalys 

med fokus på 

både latent och 

manifest 

innehåll. Induktiv 

metodologisk 

metod har 

använts.  

Analysen resulterade i det 

övergripande temat "Att 

vara i en bubbla", vilket 

illustrerar en upplevelse 

av att leva i en pågående 

värld, men att vara 

utesluten på grund av den 

sociala omgivningen och 

möjligheten att återfinna 

förluster. Temat 

"Barriärer" tolkades som 

att de står inför fysiska, 

psykologiska och sociala 

hinder för att övervinna 

ensamhet. Temat 

”Hopplöshet” avslöjar 

upplevelsen när man inte 

lyckas övervinna dessa 

hinder, vilket inkluderar 

att se ensamhet som ett 

konstant tillstånd. En 

positiv samexisterande 

dimension av ensamhet, 

som erbjuder 

självständighet, 

återspeglades i temat 

"Frihet". 

 

 


