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Sammanfattning 
Antalet äldre ökar både nationellt och internationellt. Ensamhet har rapporterats vara 
vanligare hos den äldre generationen och kan komma att bli ett växande 
hälsoproblem. Sjuksköterskan bör ha förmåga att stödja de äldre så att de kan bilda en 
meningsfull tillvaro både individuellt och i samspel med andra människor. Syftet med 
studien var att belysa upplevelsen av ensamhet hos äldre personer över 65 år. Studien 
genomfördes som en litteraturstudie med 12 vetenskapliga artiklar. Resultatet 
mynnade ut i fem kategorier: att sakna samhörighet, att vara lämnad kvar, att 
uppleva begränsningar, att uppleva den stora ensamheten och att uppleva 
ensamhetens föränderlighet. De äldre upplevde ensamheten som att vara uteslutna 
och övergivna. Upplevelsen av ensamhet kunde vara stor och skrämmande men även 
resultera i känslor av frihet. Ensamheten kunde upplevas som föränderlig och var inte 
alltid en konstant känsla. Ytterligare forskning om äldres upplevelser av ensamhet är 
betydande för att öka kunskapen om ensamhet vilket kan förbättra omvårdnaden av 
äldre i klinisk verksamhet. 
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Abstract 

The elderly population is increasing both internationally and nationally. Loneliness 
has been reported to be more common in the older generation and could become a 
growing health problem. The nurse should have the ability to support older people so 
that they can form a meaningful existence, both individually and in interaction with 
other people. The aim of the study was to highlight the experience of loneliness in 
elderly people 65 years and over. The study was conducted as a literature review of 
12 scientific articles. The results culminated in five categories: lack of togetherness, 
to be left behind, to experience limitations, to experience the great solitude and to 
experience the changeable solitude. The elderly experienced loneliness as being 
excluded and abandoned. The experience of loneliness could be huge and frightening 
but also result in a feeling of freedom. Loneliness could be perceived as changeable 
and was not always a constant feeling. Further research in elderly people's 
experiences of loneliness is important to increase knowledge of loneliness which can 
improve the care of the elderly in clinical practice. 
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Inledning 
Livslängden i världen har ökat de senaste decennierna (World Health Organization 
[WHO] 2014). Fram till år 2020 förväntas antalet äldre över 65 år att öka med 20 
procent hävdar Dehlin och Rundgren (2007). Internationellt kommer det att ske en 
markant ökning av äldre personer i så väl industrialiserade som icke-industrialiserade 
länder.  

I takt med att antalet äldre i världen ökar följer en rad utmaningar och möjligheter 
menar WHO (2012). Efterfrågan på hälso- och sjukvård förväntas att öka vilket 
kräver en större och bättre utbildad arbetskraft inom vården. Det globala åldrandet 
ställer enligt WHO (2002) även ökade ekonomiska krav på länderna i världen men 
kanske framförallt sociala krav. Stor tyngdpunkt bör ligga på de äldres hälsa och 
främjandet av det sociala engagemanget (WHO, 2012). Om åldrandet ska få vara en 
positiv upplevelse måste ökad livslängd åtföljas av fortsatt möjlighet till hälsa, 
delaktighet och trygghet (WHO, 2002). Inte minst finns det etiska argument för att 
investera i äldres hälsa för att ge människor en chans till att leva ett gott liv även när 
de blir äldre (Statens folkhälsoinstitut, 2007). 

Andelen äldre ökar enligt Statistiska centralbyrån (2006) även i Sverige och i takt 
med stigande ålder lever fler äldre ensamma. Jämfört med resten av befolkningen 
uppger de äldre i Sverige en mycket lägre grad av socialt deltagande (Statens 
folkhälsoinstitut, 2007). De äldres sociala nätverk är av stor betydelse för både hälsan 
och behovet av omvårdnad (Statistiska centralbyrån, 2006). Ensamhet har enligt 
Niclaisena och Thorsen (2014) rapporterats vara betydligt vanligare hos den äldre 
generationen än i de yngre åldersgrupperna. Studien visar att 30 procent av de äldre 
mellan 70-80 år upplever sig vara ensamma. Äldre med sämre hälsa är mer benägna 
att uppleva ensamhet än de äldre med god hälsa (Niclaisena & Thorsen, 2014).  
 
Omvårdnaden av äldre bör omfatta ett personcentrerat synsätt och en helhetsvärdering 
av livssituationen (Socialstyrelsen, 2012). Individanpassad vård ges genom att se till 
patientens önskemål samt att låta patienten vara delaktig i sin egen vård (Bredenhof 
Heijkenskjöld, Ekstedt och Lindwall, 2010). Sjuksköterskan ska enligt Socialstyrelsen 
(2005) ha förmåga att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker. Undervisa och 
stödja patienter i syfte att främja hälsa och förhindra ohälsa tillskrivs också 
sjuksköterskans kompetensområde.  

Bakgrund 
Åldrande 
Det finns inte bara en utan flera definitioner av åldrande (WHO, u.å.). Åldrandet 
beskrivs av Kristensson och Jakobsson (2010) som en långsam process som startar 
redan vid födseln. Åldrandet identifieras av Nationalencyklopedin [NE] (2014) som 
att påverkas negativt av sin ålder, oftast i fråga om hälsa, styrka och skönhet. 
Åldrandet för ofta med sig förluster av förmågor, förändrad identitet och ett försvagat 
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socialt nätverk (Socialstyrelsen, 2013). Enligt WHO (u.å.) finns det ingen 
internationell enighet om vid vilken ålder en människa blir äldre. De flesta länder i 
världen använder den kronologiska åldern 65 år eller äldre som en definition för att 
avgöra vilka som tillhör gruppen äldre i samhället, vilket beror på att de flesta lämnar 
arbetslivet då. Kristensson och Jakobsson (2010) poängterar dock att gruppen äldre, 
avgränsad utifrån kronologisk ålder, inte bör ses som en homogen grupp eftersom att 
det finns stora skillnader inom gruppen. Vidare förklarar WHO (2002) att den 
kronologiska åldern inte är en exakt markör för de förändringar som åldrandet för 
med sig. Ansenliga skillnader i hälsotillstånd, delaktighet och nivå av oberoende finns 
bland äldre människor i samma ålder.  

Hälsosamt åldrande har blivit en viktig fråga för äldre i Europa (Sixsmith et. al., 
2014). Hälsosamt åldrande involverar olika områden så som psykologiska, 
funktionella, sociala och fysiska dimensioner. Romøren (2010); Kristensson och 
Jakobsson (2012) delar in åldrande utifrån tre perspektiv, biologiskt åldrande, 
psykologiskt åldrande och socialt åldrande. Biologiskt åldrande innebär att åldrandet 
påverkar alla organ i kroppen och är gemensamt för alla levande mekanismer. 
Sinnesfunktionerna dämpas och kroppens regleringsmekanismer som blodtryck- och 
temperaturreglering försämras samt att muskelmassan minskar. Vidare är 
psykologiskt åldrande nästa perspektiv och omfattar minskad förmåga att lära in och 
lösa problem. Minne och intellektuell förmåga försvagas också vid psykologiskt 
åldrande. Tredje perspektivet innefattar socialt åldrande. Äldre människors situation 
kan relateras till olika sociala sammanhang. Sammanhangen omfattar bland annat 
relationer till familj och närstående. Förlust av make eller maka och att gå i pension är 
också en del i det sociala åldrandet (Romøren, 2010; Kristensson & Jakobsson, 2012). 
Enligt Foster och Walker (2013) är fortsatt deltagande i sociala forum viktigt för att 
främja ett hälsosamt åldrande. 

Social gemenskap 
Det är många faktorer som påverkar välbefinnandet hos äldre understryker Statens 
folkhälsoinstitut (2009). Social gemenskap och stöd är en grundläggande hörnsten för 
ett gott åldrande. Internationell och nationell forskning visar att äldre har ett behov av 
att uppleva gemenskap och social samvaro (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Sociala 
relationer främjar ett hälsosamt åldrande (Hicks & Conner, 2014). En annan aspekt på 
social gemenskap diskuteras av Bellamy, Gott, Waterworth, McLean och Kerse 
(2014) som framhåller att äldre människor kan hantera sorg och förluster mer 
framgångsrikt med hjälp av stöd från familj, vänner och grannar. 

WHO (2011) poängterar att samhället och sociala trender förändras, vilket påverkar 
livet för de äldre. Demografiska undersökningar visar att det i framtiden kommer 
finnas färre familjer som tar hand om sina äldre släktingar. Människor idag får färre 
barn, väljer att inte gifta sig och bor oftast inte tillsammans med den äldre 
generationen. Det kommer att innebära ett minskat stöd från familjen och leda till att 



 

 3 

samhället kommer att behöva bättre kunskap och verktyg för att säkerställa 
välbefinnandet hos de äldre (WHO, 2011). Social avskildhet understryks av 
Nicholson (2009) som ett utbrett och växande problem för de äldres välbefinnande. 
Social avskildhet kan leda till allvarliga och negativa hälsokonsekvenser för äldre 
människor (Nicholson, 2009). Idag vill enligt Statens folkhälsoinstitut (2010) en stor 
andel av de äldre i Sverige bo kvar i hemmet så länge som det är möjligt. 
Ensamstående äldre har dock visat sig vara undantaget eftersom de känner oro och 
ångest över att bo själva. De ensamstående äldre upplever att de inte klara sig på egen 
hand och har en önskan om att få flytta till ett annat boende. Ensamhet och otrygghet 
är oftast inte giltiga kriterier för att beviljas plats på äldreboende (Statens 
folkhälsoinstitut, 2010).  

Ensamhet 

Ensamhet definieras enligt NE (2014) som avskildhet, utanförskap och känslomässig 
isolering. Motsatsord till ensamhet är gemenskap. Begreppet ‘ensam’ kommer 
ursprungligen från fornnordiska ensamber och från begreppen ensamin och ensaman 
som betyder äldre (NE, 2014). Ensamhet är en subjektiv upplevelse som utgår från 
människans tolkning av verkligheten (Nilsson, 2012). Roos och Malan (2012) hävdar 
tillika att ensamhet är en subjektiv upplevelse, och att upplevelsen av ensamhet oftast 
beror på förlusten av tidigare meningsfulla relationer. Eriksson (1994) framhåller att 
ensamhet kan erfaras när människan blir ifråntagen någonting hon har ägt eller när det 
finns en önskan om att äga något.  

Brist på relationer kan enligt Nicholson (2009) leda till social isolering. Social 
isolering är ett tillstånd där individen saknar en känsla av social tillhörighet och 
endast har ett fåtal sociala kontakter, som i sin tur är allt för bristfälliga för att 
tillfredsställa de sociala behoven (Nicholson, 2009). Äldre människor drabbas i större 
utsträckning av social isolering som sedan kan ha en negativ påverkan på hälsan 
(Pettigrew, Donovan, Boldy & Newton, 2014). 
 
Nästintill sju av tio personer som bor på äldreboende upplever att ensamheten är ett 
lidande. Två av sju upplever ensamhet ofta (Socialstyrelsen, 2014). I Finland upplever 
39 % av befolkningen över 65 år ensamhet (Savikko, Rautasalo, Tilvis, Strandberg & 
Pitkälä, 2005). Ensamhet ur ett globalt perspektiv kan vara ett stort kommande 
hälsoproblem (Nilsson, 2012). De äldres upplevelser av ensamhet bör undersökas 
ytterligare och på så sätt ringa in ensamhetens nyckelproblem (Victor, Scambler, 
Bond & Bowling, 2002).  

Sjuksköterskans omvårdnad vid ensamhet hos äldre 

Ensamhet är inte enkelt för sjuksköterskan att identifiera (Nilsson, 2012). Ensamhet är 
en upplevelse som kan vara svår att erkänna eller prata om. Det är enklare att tala om 
sin sjukdom, konflikter eller problem än om sin inre tomhet och ensamhet. Problemet 
är att det är svårt att sätta ord på ensamheten (Nilsson, 2012).  
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Sjuksköterskan ska ha förmågan att kommunicera med patienter på ett lyhört sätt 
(Socialstyrelsen, 2005). För att identifiera ensamhet hos de äldre bör sjuksköterskan 
enligt Nilsson (2012) vara uppmärksam på kroppsspråk, då ensamhet även kan visa 
sig som en tomhet i blicken. Enligt Nicholson (2009) kan antalet relationer och 
kvaliteten på relationerna vara värdefulla att undersöka när ensamhet ska identifieras 
hos de äldre. Herdman (2012) framhåller risk för ensamhet som en 
omvårdnadsdiagnos och definierar ensamhet som att känna obehag och samtidigt en 
önskan om eller behov av mer kontakt med andra.  

Eriksson (1987) framhåller en vårdteori som innefattar människan, hälsan och vården. 
Människan bör ses som en odelbar helhet av kropp, själ och ande. Kroppen är den 
synliga delen av människan som medvetet och omedvetet värderas först. Kroppen bör 
ses som själen och andens boning. Centrala delar av vårdandet kan frambäras i 
benämningarna tro, hopp och kärlek som utgör grundförutsättningarna för att uppnå 
helande. Naturlig vård är eftersträvansvärt för att nå kroppsligt välbefinnande och 
tillfredsställelse vilket sker genom individens egen handling men också i samspel med 
anhöriga och vänner. För att handling ska ske behövs någon form av tro. Tron utgör 
sedan drivkraften och blir grunden för ett hopp. Hoppet kan vara en önskan om större 
helhet och hälsa hos människan. Tron bör grundas på kärlek för medmänniskor vilket 
ger liv till handlingen.  
 
Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2012) bär sjuksköterskan ett ansvar att 
tillsammans med samhället initiera och främja insatser som tillgodoser framförallt 
sårbara befolkningsgruppers hälsa samt sociala behov. Enligt Socialstyrelsen (2012) 
behöver sjuksköterskan kunskap om betydelsen av social stimulans för att kunna 
bevara de äldres hälsa och välbefinnande. Socialstyrelsen (2005); Hicks och Conner 
(2014) framhåller att sjuksköterskan bör ha förmågan att stödja de äldre så att de kan 
bilda en meningsfull tillvaro både individuellt och i samspel med andra människor. 

Problemformulering 
Antalet äldre ökar både internationellt och nationellt. Samhället och sociala trender 
förändras ständigt, människor idag får färre barn, väljer att inte gifta sig och bor inte 
tillsammans med den äldre generationen. Förändringarna kan bidra till en upplevelse 
av ensamhet hos de äldre. Ensamhet kan vara svårt att tala om och sätta ord på. 
Sjuksköterskan behöver kunskap om hur ensamhet kan upplevas för att kunna 
identifiera de äldre som upplever ensamhet. Sjuksköterskan bär ett ansvar att stödja de 
äldre som upplever ensamhet och främja insatser som stödjer de äldres sociala behov. 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa upplevelsen av ensamhet hos äldre personer över 65 
år. 
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Metod 
En systematisk litteraturöversikt gjordes enligt Rosén (2012). Metoden ger en 
övergripande bild av forskningsläget samt en djupare förståelse i valt ämnesområde. 
Metoden grundas på en systematisk sökning och granskning av vetenskapliga artiklar.  

Datainsamling 
En inledande osystematisk sökning gjordes enligt Forsberg & Wengström (2013) för 
att få en överblick av valt problemområde samt vad som har publicerats. Vid den 
inledande sökningen användes olika kombinationer av sökorden loneliness, social 
isolation, experience, desolation, description, old och aging i fritext. Efter den 
osystematiska sökningen gjordes en systematisk litteratursökning enligt Rosén (2012) 
för att hitta artiklar som svarade an mot syftet i litteraturstudien. Sökord som var 
relevanta i relation till syfte och problemformulering valdes ut. De sökord som 
användes var loneliness (ensamhet), social isolation (social isolering) och experience 
(upplevelse), se tabell 1. 

Databaserna som användes att söka i var CINAHL, PsycINFO och PubMed som 
innehåller aktuell forskning inom omvårdnad och nämns i Karlsson (2012). Vid 
sökningen användes ämnesordsregister för att göra sökningen mer specifik, vilket 
rekommenderas av Karlsson (2012). I CINAHL användes CINAHL headings, i 
PubMed användes MeSH-termer och i PsycINFO användes Thesaurus. De booleska 
operatorerna AND och OR användes vid alla sökningar för att både avgränsa och 
utöka resultatet (Karlsson, 2012). Hur de booleska operatorerna användes redovisas i 
tabell 2. En asterix (*) nyttjades till att trunkera sökordet experience. Enligt Rosén 
(2012) ska en litteratursökning göras utifrån fasta inklusions- och exklusionskriterier. 
Inklusionskriterierna innefattade följande: Informanterna skulle vara över 65 år, 
artiklarna skulle vara publicerade år 2004-2014, artiklarna skulle även vara 
originalartiklar på engelska. Artiklar som exkluderades undersökte patienter med 
olika sjukdomar och deras upplevelse av ensamhet. 

Artikelsökning CINAHL 

Artikelsökningen startade i databasen CINAHL. Sökorden loneliness och social 
isolation som användes fanns som Major Headings [MH]. Social isolation söktes som 
explode (+) för en bredare sökning. Både loneliness och social isolation söktes som 
Major Concept [MM] för att lättare hitta relevanta artiklar. Sökordet experience fanns 
inte som Cinahl Headings och skrevs därför i fritext. Sökningarna begränsades genom 
att english language, 65+, research article, peer reviewed och mellan åren 2004-2014 
valdes. Vid den första sökningen användes kombinationen [MM] Loneliness OR 
[MM] Social Isolation+ AND experience*. Sökningen gav 67 träffar och totalt lästes 
tio abstrakt. Av de tio lästa abstrakten ansågs sju stycken vara relevanta till 
litteraturstudien och togs vidare till en granskning. Alla de sju granskade artiklarna 
var av god vetenskaplig kvalitet och sökningen genererade således i sju stycken 
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resultatartiklar. Sökningen redovisas i tabell 2. Flera sökningar gjordes med 
kombinationer av sökorden, vilka var [MH] Loneliness OR [MH] Social Isolation+ 
AND experience*, [MH] Loneliness AND experience*, [MH] Social isolation AND 
experience* och [MH] Loneliness OR Social Isolation AND experience* men 
sökningarna gav inget relevant resultat och redovisas därför inte vidare. 

Artikelsökning PsycINFO 

Sökandet fortsatte sedan i databasen PsycINFO. Loneliness och Social isolation fanns 
som Thesaurus Subjects [SU.EXACT]. Loneliness användes som major samt som 
explore för att få fler träffar. Social isolation sökte som fritext då det gav en bredare 
sökning. Sökningen begränsades med 2004-2014, peer reviewed, english, Aged 65 
Yrs & older. Kombinationen MJSUB.EXACT.EXPLODE("Loneliness") AND 
(experience* OR social isolation) gav 112 träffar. Totalt lästes 19 abstrakt, varav 7 
stycken ansågs vara relevanta till litteraturstudien och togs därför vidare till 
granskning. 5 av de granskade artiklarna var av god vetenskaplig kvalitet, sökningen 
genererade således i 5 resultatartiklar och redovisas i tabell 2. Kombinationer av 
sökorden som också testades var MJSUB.EXACT("Loneliness") OR 
MJSUB.EXACT("Social Isolation") AND Experience*, 
MJSUB.EXACT("Loneliness") AND experience*, MJSUB.EXACT("Social 
Isolation") AND Experience* och Loneliness OR social isolation AND experience. 
Sökningarna gav inga relevanta träffar och redovisas därför inte vidare. 

Artikelsökning PubMed 

Till sist gjordes en sökning av artiklar i databasen PubMed. Sökorden loneliness och 
social isolation fanns som MeSH-termer. Experience fanns inte som MeSH-term och 
söktes därför i fritext. Sökningarna begränsades genom english, humans, aged 65+ 
years, 10 years. Vid sökningen användes kombinationen ((Loneliness[MeSH Major 
Topic]) OR Social isolation[MeSH Major Topic]) AND experience* och gav 111 
träffar. Totalt lästes 9 abstrakt, inga av artiklarna bedömdes vara relevanta till 
litteraturstudien och sökningen genererade därför inte i några nya resultatartiklar. 
Sökningen redovisas i tabell 2. Flera sökningar i PubMed gjordes men gav inget 
relevant resultat och redovisas därför inte vidare. I övriga sökningar användes 
Loneliness OR Social isolation AND experience*, (Loneliness[MeSH Major Topic]) 
AND experience*, (Loneliness[MeSH Major Topic]) OR Social isolation), 
(Loneliness[MeSH Major Topic]) OR Social isolation AND experience* och (Social 
isolation[MeSH Major Topic]) AND experience*. 

Sammanfattning av datainsamling 

Sökningarna gav totalt 290 träffar, se tabell 2. Vid varje sökning lästes först alla titlar. 
När titeln på en artikel ansågs vara relevant till syftet med litteraturstudien sparades 
artikeln. Abstrakten lästes på de artiklarna med relevant titel, totalt lästes 38 stycken 
abstrakt. Titel och abstrakt ställdes sedan i relation till syfte och inklusions- och 
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exklusionskriterierna för att få en uppfattning om artiklarna kunde vara relevanta 
resultatartiklar (Rosén, 2012). När det rådde oenighet huruvida artikeln var relevant 
för litteraturstudien eller inte togs artikeln vidare till nästa granskning, vilket Rosén 
(2012) hävdar är bra. Utifrån lästa abstrakt och inklusions- och exklusionskriterier 
ansågs 14 vetenskapliga artiklar vara relevanta att ta vidare till en mer ingående 
granskning. Först lästes de 14 artiklarna i fulltext och ställdes i relation till syftet samt 
inklusions- och exklusionskriterierna för litteraturstudien. En av artiklarna valdes bort 
då det visade sig vid läsning i fulltext att den inte stämde in på kriterierna. Vid 
granskningen av kvaliteten i artiklarna så användes en bedömningsmall av Carlsson 
och Eiman (2003). Enligt bedömningsmallen så erhåller varje enskild artikel efter 
granskning en procenthalt som sedan omvandlas till en grad (I-III) av vetenskaplig 
kvalitet, där grad I innebär högst vetenskaplig kvalitet och grad III lägst vetenskaplig 
kvalitet. Vid granskningen så lästes artiklarna i fulltext. En av artiklarna erhöll den 
lägsta graden, grad III, enligt bedömningsmallen (Carlsson & Eiman, 2003) och 
valdes bort av den anledningen. Efter granskningen kvarstod tolv artiklar, varav tio 
erhöll grad I och två stycken erhöll grad II. Av de tolv artiklarna hade tio en kvalitativ 
metod och två stycken hade en kvantitativ metod. 

Databearbetning 
Inledningsvis diskuterades förförståelsen inom området. De utvalda artiklarna lästes 
sedan var för sig flera gånger för att få en helhetsbild (Friberg, 2012). Sedan lästes 
artiklarna gemensamt och innehållet diskuterades. Resultatet ifrån artiklarna fördes 
över till pappersark för att lättare överblicka och analysera texten (Friberg, 2012). 
Studiernas resultat jämfördes utifrån likheter och skillnader (Forsberg & Wengström, 
2013). Texten delades in i mindre kategorier efter innehåll och upplevelser. Texten 
översattes sedan gemensamt till svenska. Sammanfattningar av resultatet i artiklarna 
gjordes och redovisas som slutsatser i tabell 3. Efter gemensam diskussion framkom 
först fyra stycken preliminära kategorier vilka var: Gemenskap, förlust av förmågor, 
tidens förgänglighet och den plågsamma ensamheten. Efter ytterligare läsning av 
artiklarna och bearbetning av resultatet ändrades kategorierna och slutligen framkom: 
Att sakna samhörighet, att vara lämnad kvar, att uppleva begränsningar, att uppleva 
den stora ensamheten och att uppleva tidens föränderlighet.  

Forskningsetiska överväganden 
Sandman och Kjellström (2013) framhåller att forskningsetik ytterst handlar om att 
reflektera över de olika moment som utförs i en forskningsprocess. Forskningsetiken 
är uppbyggd på traditionella principer som dels handlar om respekt för människor 
men också om att göra gott och att inte skada. En studie anses som etisk om den 
uppfyller tre villkor: väsentliga frågor framkommer som i sin tur leder fram till 
värdefull kunskap, vetenskapliga kvaliteten är god vilket innebär att välja en design 
som matchar och besvarar forskningsfrågan samt att studien genomförts på ett etiskt 
sätt (Sandman & Kjellström, 2013). I fem av tolv resultatartiklar framkommer det inte 
om studien är granskad av en etisk kommitté vilket är en risk att studien inte uppfyller 
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etiska krav som forskningsetiken är uppbyggd på. Risk finns att informanterna i 
studien inte fått information om deras rättigheter vilket kan hota integriteten och 
respekten. Däremot framgår det i alla studier att viktiga frågor lyfts vilket bidrar med 
värdefull kunskap. Nyttan med de artiklar som var etiskt godkända är att 
informanterna bör vara välinformerade och att informanterna har fått möjlighet att 
korrigera deras uttalande innan publicering.  

Resultat 
Att sakna samhörighet 

“It’s nice to be needed or wanted to be asked advice… but a lot of the old 
folks are just so reluctant to offer other things and they feel ‘we’re no 

longer needed’. That’s a terribly depressing thought – I am just no longer 
needed. They say if I am no longer here, nobody would miss me”  

 
(Stanley et al., 2010, s. 411) 

Gemenskap och tillfredsställande relationer med andra människor var en väsentlig 
aspekt för hur ensamhet upplevdes bland äldre (Hauge & Kirkevold, 2010; Hauge & 
Kirkevold, 2012; Pettigrew & Roberts, 2008; Stanley, Moyle, Ballantyne, Jaworski, 
Corli, Oxlade & Stoll, 2010). Tillhörigheten och samhörigheten med andra 
människor, vare sig det handlar om den närmsta omgivningen eller samhället i stort, 
har enligt Stanley et al. (2010) visat sig vara betydande för upplevelsen av ensamhet. 
Upplevelsen av ensamhet frambringades då de äldre inte längre kände sig som en del 
av samhället vilket resulterade i känslor av inte vara behövd (Stanley et al., 2010).  

Utmaningen för de äldre var enligt Kirkevold, Moyle, Wilkinson, Meyer och Hauge 
(2012) att hålla kontakten med andra människor. De äldre som upplevde ensamhet 
kämpade för att känna samhörighet med andra människor, men kände ändå att de inte 
var en del av gemenskapen. Känslor som uppkom var att vara utesluten, bortkopplad 
eller oförmögen att skapa nya relationer (Kirkevold et al., 2012). Upplevelser av att 
vara ett utgående datum och inte längre tillräckligt intressant för människor i den 
äldres omgivning hävdade Hauge et al. (2010) gav känslor av ensamhet. Roos och 
Klooper (2010) framhåller att ensamhet även kan innebära att inte känna sig förstådd 
av andra människor. Upplevelser av ensamhet kunde även frambringas i situationer 
där de äldre levde i en gemenskap, som på ett vårdhem där aktivitet regelbundet 
erbjöds och där det var en mängd personer att interagera med menar Kirkevold et al. 
(2012). Bristande självförtroende var en orsak till att de äldre valde att inte delta i 
aktiviteter hävdar Kirkevold et al. (2012). Graneheim och Lundman (2009) framhåller 
att de äldre uttryckte att de gärna ville ta del av det dagliga livet med både samhälle 
och familj men att ingen bjöd in dem.  
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Saknad av samhörighet kunde även generera i känslor av frihet. De äldre beskrev att 
de var fria att fatta sina egna beslut och behövde inte längre passa upp på någon. 
Upplevelsen av ensamhet gjorde att de äldre var fria från bekymmer som tidigare varit 
en tung börda (Graneheim & Lundman, 2009). Kvaliteten på relationerna var det 
viktiga, inte hur många relationer den äldre hade (Stanley et al., 2010). Begränsat 
antal relationer i omgivningen upplevde de äldre som tillfredsställande och de äldre 
var nöjda med att vara på egen hand (Graneheim och Lundman 2009).  

Att vara lämnad kvar 

“Losing your loved one is the main thing. That is the main thing, and then 
friends… all your friends are gone, and all my family have gone, so, I 

mean, you feel as if you are on your own, an island of your own”  
 

(Kirkevold et al., 2012, s. 397) 

Upplevelsen av ensamhet påverkas av naturliga processer i livet som innefattar 
förändrade familjeförhållanden och förluster av närstående. Förlusterna kunde bland 
annat bero på bortgång av, eller separation ifrån barn, partner eller vänner (Roos & 
Klooper, 2010; Pettigrew & Roberts, 2008). Förlust av närstående var den största 
bidragande orsaken till att de äldre upplevde ensamhet. (Roos & Klopper, 2010). 
Förlusten av make eller maka ökade upplevelsen av ensamhet visar även Dahlberg 
och McKee (2014). Brist på tillgång till familjemedlemmar kunde resultera i en 
upplevelse av att vara berövad på meningsfull social kontakt (Pettigrew & Roberts, 
2008; Heravi-Karimooi, Anoosheh, Foroughan, Taghi Sheykhi & Hajizadeh, 2010). 
Äldre som inte hade några barn, eller barn som flyttat långt iväg hade högre nivå av 
självrapporterad ensamhet och upplevde svårigheter att finna glädje i livet (Pettigrew 
& Roberts, 2008). Regelbunden kontakt med barn eller barnbarn var viktigt och 
minskade upplevelsen av ensamhet (Hauge et al., 2012). Däremot hävdar Drageset, 
Kirkevold och Espehaug (2011) att det inte finns något samband mellan hur ofta 
kontakt med närstående sker och upplevelsen av ensamhet. Förlora en närstående 
kunde upplevas som smärtsamt, krävande och väldigt betungande anser Kirkevold et 
al. (2012). De äldre upplevde sig som ofullständiga efter att ha förlorat en närstående 
menar Smith (2012b). Upplevelsen av ensamhet innebar en saknad av närstående som 
avlidit vilket gav upphov till känslor av sorg (Graneheim & Lundman, 2009); Smith, 
2012b).  

Ensamhet beskrivs även som en känsla av att vara övergiven (Smith, 2012b; 
Graneheim & Lundman, 2009). Känslan av övergivenhet uppstod främst på grund av 
att släktingar och vänner hade gått bort. Upplevelsen av att vara bortglömd och 
övergiven kunde även bli mer påtagligt när ingen kom och hälsade på, samt när ingen 
ringde eller besvarade de äldres samtal. Känslor av att vara bortglömd och övergiven 
kunde leda till att ensamheten upplevdes otroligt stor och skrämmande. De äldre 
upplevde sig som osynliga och blev inte sedda för vilka de verkligen var (Graneheim 
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& Lundman, 2009). Upplevelsen av att vara ensam kvar beskrivs av Graneheim och 
Lundman (2009); Roos och Klooper (2010). Känslan av att bli lämnad ensam kunde 
göra det svårt att uppleva livslust och att se meningen med livet. De äldre upplevde 
sig vara sist i sin generation vilket resulterade i känslan av att vara lämnad ensam kvar 
(Graneheim & Lundman, 2009).  

Att uppleva begränsningar 
”As you grow older you get more and more ill, and you discover that your 
body isn’t as good as it used to be. You lose your resilience, your strength 

and your balance – even the mental balance … and then you lose your 
friends, all those you really care about die, one after the other”  

(Kirkevold et al., 2012, s. 397) 

Försämrad hälsa och brist på rörelseförmåga begränsade de äldres förmåga att 
interagera med familj och vänner. Minskad interaktion med andra människor leder i 
sin tur till en ökad upplevelse av ensamhet (Roos & Klooper, 2010). Upplevelsen av 
ensamhet förstärktes när meningsfull samvaro med andra människor avtog vilket 
kunde vara till följd av åldersrelaterade förändringar eller förluster. Åldersrelaterade 
förändringar kunde vara bristande hälsa, försämrad rörelseförmåga eller försämrad 
syn och hörsel (Smith, 2012a; Smith, 2012b). Trötthet var en orsak till upplevelsen av 
ensamhet som i sin tur begränsade de äldres ork och förmåga att vidhålla kontakten 
med omvärlden (Kirkevold et al., 2012). Beroendet av andra människor ökade enligt 
Granehiem och Lundman (2009) i takt med att de äldre förlorade förmågor. När de 
äldre inte längre klarade av att utföra vad de ville och behövde självständigt 
genererade det i upplevelsen av ensamhet (Graneheim & Lundman, 2009; Stanley et 
al., 2010). Vid förlust av förmågor, till följd av åldersrelaterade förändringar, så 
kunde flytt till servicehus eller äldreboende vara nödvändigt. Upplevelsen av 
ensamhet ökade drastiskt vid flytt (Stanley et al., 2010). Flytt till en ny miljö kunde 
leda till upplevelser av ensamhet (Hauge & Kirkevold, 2010). Förändrade 
förhållanden till miljön kan vara en bidragande orsak till ensamhet (Roos & Klooper, 
2010).  
 
Upplevelsen av ensamhet framhåller Hauge et al. (2010) kunna associeras med att inte 
längre ha förmåga att hålla jämna steg med dagens samhälle. Äldre människor kunde 
uppleva en kamp i att hålla sig uppdaterad i en ständigt föränderlig värld (Hauge et 
al., 2010). De äldre kunde uppleva att världen inte längre var bekant vilket ledde till 
känslor av att vara en främling (Stanley et al., 2010). Upplevelsen av ensamhet kunde 
enligt Hauge et al. (2010) uppträda då den äldre människan kände sig frånkopplad 
ifrån dagens samhälle. Frånkopplingen upplevdes som smärtsam då de äldre upplevde 
svårigheter i att hänga med när saker och ting hände, vilket delvis sågs som ett eget 
ansvar. De äldre upplevde att de inte kunde hänga med i samtalsämnena på grund av 
bristande kunskap samt att samtalsämnen upplevdes underliga. Rädsla för att inte ha 
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något att bidra med till konversationerna begränsade i sin tur relationerna med andra 
människor för de äldre (Hauge et al., 2012).  

Att uppleva ensamheten  
“It’s an emptiness. I almost feel it in my chest, just a little heaviness. I’m 
not gonna cry. I’m not going to be outwardly sad, but I can feel it in my 

body.” 

(Smith. 2012a, s. 49) 

Upplevelsen av ensamhet ansåg de äldre vara svårt att definiera i ord (Hauge & 
Kirkevold, 2010). Upplevelsen av ensamhet kunde bland annat upplevas som en inre, 
gnagande och smärtsam känsla. Ensamhet beskrevs som en hemsk känsla där de äldre 
kände sig helt ensamma. Upplevelsen av ensamhet kunde även relateras till känslan 
av att vara i ett mörkt rum eller upplevelsen av att vara bortglömd av andra (Hauge & 
Kirkevold, 2010). Roos och Klooper (2010) beskriver ensamhet som en obeskrivligt 
smärtsam känsla tätt sammankopplad med en längtan efter det förflutna. Ensamhet 
kunde vara en konsekvens av begränsade alternativ och möjligheter, ensamheten 
kunde upplevas som att vara fångad i en monoton rutin eller existens (Roos & 
Klooper, 2010). Livet som ensam kunde vara mycket krävande samt kännas tråkigt 
och meningslöst. De äldre hade svårt att känna någon mening med sin vardag 
(Kirkevold et al., 2012). Ensamhet kunde även upplevas som ett mycket obehagligt 
känslomässigt tillstånd som jämförs med negativa, plågande och mycket smärtsamma 
känslor. Ensamhet förklarades som ett olyckligt öde av de äldre. Negativa känslor 
som ensamheten förde med sig ledde till minskad prestationsnivå samtidigt som det 
ökade beroendet av andra människor (Heravi-Karimooi et al., 2010). Känslor av 
isolering framhåller Smith (2012a) vara tätt sammankopplat med upplevelsen av 
ensamhet. 

Ensamheten kunde även ta sig fysiska uttryck menar Smith (2012a). Trötthet och 
utmattning var fysiska upplevelser som relaterades till upplevelsen av ensamhet. 
Ensamheten upplevdes även som att vara tömd på luft och obekväm. En annan 
upplevelse var att de äldre kände en tomhet i bröstet när ensamheten var extra 
påtaglig. Upplevelsen av tomhet beskrevs som smärtfull (Smith, 2012a). Upplevelsen 
av ensamhet uttryckte de äldre var som att leva i ett vakuum (Smith, 2012a; Smith, 
2012b).  

Att uppleva ensamhetens föränderlighet 

“Loneliness catches up with you tonight when you switch off that light. 
You sleep on the double bed where you are alone. When there is nothing to 

occupy your thoughts, then loneliness comes” 



 

 12 

(Roos & Klooper, 2010, s. 284) 

Upplevelsen av ensamhet visade sig vara sammankopplad med tiden. Ensamheten 
kunde till exempel vara relaterad till en viss tid på dagen, tid på året eller tid i livet 
(Stanley et al., (2010); Roos & Klooper, 2010). Ensamheten upplevdes enligt Roos 
och Klooper (2010) oftast i slutet av dagen när det inte fanns mycket att göra och 
ingenting ockuperade de äldres tankar. Om kvällarna kunde de äldre även 
konfronteras med tomma platser som tidigare varit fyllda med personer. Roos och 
Klooper (2010) talar även om att sakna på specifika tidpunkter på dagen, till exempel 
vid den tid då maken eller makan brukade komma hem från arbetet. Ensamheten 
upplevdes som värst på kvällen eller natten menar Stanley et al. (2010) trots att dagen 
varit riklig och tillfredsställande för den äldre. Mest påtaglig blev upplevelsen av 
ensamhet när närstående inte kunde vara med vid jul eller vid andra meningsfulla 
högtider (Roos & Klopper, 2010). Ensamheten beskrivs av Hauge och Kirkevold 
(2012) som någonting flytande, ibland var ensamheten en del av livet och ibland inte. 
Den flytande känslan var starkt påverkad av huruvida de närstående var tillgängliga 
eller inte. När närstående fanns tillgängliga upplevdes ensamheten inte lika påtagligt. 
Enligt Stanley et al. (2010) var ensamhet inte nödvändigtvis ett bestämt eller 
permanent tillstånd, utan något som kom och gick. Upplevelsen av ensamhet skiftade 
mellan olika stadier i livet och kunde uppträda vid olika tider. Ensamhet upplevdes 
ofta i relation till en tid av förluster och framförallt i processen att sörja någons död 
(Stanley et al., 2010). Minnena från det förflutna kunde påminna de äldre om bristen 
på relationer i tillvaron och leda till en längtan efter det förlorade. Ensamhet beskrevs 
som att vara utan framtid (Roos & Klooper, 2010). En annan aspekt på tiden som lyfts 
av Graneheim och Lundman (2009) var att de äldre strävade efter att leva i nuet. De 
äldre uppgav att de inte oroade sig över framtiden och inte heller sörjde över det som 
varit.  

Diskussion 
Metoddiskussion 

Sökningen av artiklar gjordes i databaser som innehåller relevant forskning om 
omvårdnad vilket svarar an på litteraturstudien syfte. Databaserna Cinahl och PubMed 
valdes för att de innehåller omvårdnadsforskning, PsycInfo valdes för att den även 
täcker den psykologiska aspekten av omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). 
Sökningar i flera databaser stärker studiens validitet (Henricson, 2012). Fler databaser 
innehållande omvårdnadsforskning finns att tillgå vilket kan innebära att relevanta 
artiklar kan ha missats. 

Sökningen inleddes brett genom osystematiska sökningar i fritext i databaserna för att 
identifiera sökord som var relevanta att använda till den systematiska sökningen. 
Loneliness och social isolation visade sig generera i betydelsefulla träffar och 
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användes därför vidare i den systematiska sökningen. Sökordet experience användes 
för att finna artiklar som fångar upplevelsen av ensamhet.  

Sökorden loneliness och social isolation var ämnesord i alla tre databaserna. 
Loneliness valdes som major i alla databaserna vilket kan ses som en styrka då 
ensamhet är huvudtemat i litteraturstudien. Social isolation söktes som major i Cinahl 
och PubMed. I PsycInfo söktes social isolation i fritext på grund av att endast en träff 
erhölls vid sökningen med social isolation som major. Social isolation söktes även i 
fritext i Cinahl och PubMed men sökningarna blev då mindre träffsäkra. Vid 
sökningen i Cinahl söktes loneliness och social isolation som major concept istället 
för major headings, vilket genererade i färre träffar, men däremot var de träffar som 
erhölls relevanta till syftet i litteraturstudien. En kontrollsökning gjordes med 
loneliness och social isolation som major headings istället för major concept för att 
utesluta att relevanta träffar missades. Kontrollsökningen gav ett betydligt större antal 
träffar, men genererade endast i dubbletter och artiklar som inte var relevanta till 
syftet med litteraturstudien. Vid sökning i Cinahl söktes endast social isolation som 
explode då det inte gick att söka även loneliness som explode. Experience fanns inte 
som ämnesord och söktes därför i fritext med en trunkering. Trunkeringen uteslöt 
böjningen experiencing vilket kan vara en svaghet. 

Ett av inklusionskriterierna var att alla informanter skulle vara 65 år eller äldre. 
Artiklarna skulle vara publicerade mellan 2004 och 2014, dock erhölls mest nyare 
forskning vid sökningarna. Den äldsta resultatartikeln är ifrån 2008 vilket innebär att 
litteraturstudien bygger på ny forskning vilket kan ses som en styrka då det anses 
överförbart till dagens samhälle. Artiklar där upplevelsen av ensamhet undersöktes i 
relation till olika sjukdomar exkluderades. Många träffar innehöll upplevelsen av 
ensamhet vid demenssjukdom, afasi eller olika typer av cancer. Artiklarna som utgick 
ifrån ett sjukdomsperspektiv svarade inte an till syftet med litteraturstudien. 

Totalt erhölls 290 träffar och alla titlar lästes utifrån syfte, inklusions- och 
exklusionskriterier. När en titel bedömdes vara relevant lästes abstraktet till artikeln, 
totalt lästes 38 abstrakt. Litteraturstudien innehåller både kvantitativa och kvalitativa 
artiklar, var av tio var kvalitativa och två kvantitativa. Kvalitativa artiklar svarade 
tydligare an mot syftet i litteraturstudien där subjektiva upplevelser av ensamhet stod i 
fokus. De två kvantitativa artiklarna var tvärsnittsundersökningar. En 
tvärsnittsundersökning kan enligt Forsberg och Wengström (2013) endast visa på 
samband mellan olika variabler vilket kan vara en svaghet. Resultatartiklarna kommer 
ifrån Sverige, Norge, Sydafrika, Iran, Australien, USA och Storbritannien. 
Variationen på länder ger en bredare syn på upplevelsen av ensamhet. Resultatet 
anses vara överförbart till Sverige då resultatet i litteraturstudien inte visar på några 
markanta skillnader i upplevelsen av ensamhet mellan olika länder. Dock kan det 
även vara en svaghet att resultatartiklarna är ifrån olika länder då det kan finnas 
kulturella skillnader som påverkar upplevelsen av ensamhet. 
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Tio av resultatartiklarna erhöll grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsmall. Två av resultatartiklarna blev grad II men valdes ut som relevanta 
artiklar till resultatet i litteraturstudien ändå. Orsaken var främst att de både artiklarna 
inte var många poäng ifrån att bli grad I. Samtidigt som deras syfte var relevanta till 
litteraturstudien. Det kan ses som en styrka att resultatartiklarna är av god 
vetenskaplig kvalitet. En artikel erhöll så låg poäng att den blev grad III. Grad III-
artikeln valdes bort för sin bristande metodbeskrivning vilket gjorde det svårt att 
bedöma trovärdigheten, och att syftet var otydligt formulerat. 
 
Resultatartiklarna valdes att översättas i sista skedet när kategorierna skulle formas 
för att förhindra att delar av texten togs ur sitt sammanhang. En svaghet kan vara att 
det alltid ligger en tolkning i översättningen av en text. Översättningen gjordes 
gemensamt vilket kan ses som en styrka. Upplevelser som endast nämndes i enstaka 
artiklar samt upplevelser som återkom i flera artiklar togs med i resultatet i 
litteraturstudien. Preliminära kategorier framkom och resultatet bearbetades sedan 
vidare tills att resultatet kunde ställas i relation till syfte och problemformulering.  

Resultatdiskussion 
Vid åldersrelaterade förändringar kan flytt till äldreboende vara nödvändigt. Flytt till 
ett servicehus eller äldreboende kan enligt Roos och Klooper (2010); Hauge och 
Kirkevold (2010) generera i upplevelser av ensamhet. Enligt Stanley et al. (2010) kan 
även den befintliga upplevelsen av ensamhet förstärkas ytterligare vid flytt till ett 
äldreboende eller servicehus. De äldre upplevde att de varken kände samhörighet eller 
gemenskap vid flytt till servicehus eller äldreboende (Hauge & Kirkevold, 2010). 
Resultatet i litteraturstudien är i enighet med McInnis och White (2001) som 
framhåller att de äldre flyttade till äldreboende i hopp om att det skulle minska eller 
förebygga upplevelsen av ensamhet. Istället upplevde de äldre att flytten förstärkte 
upplevelsen av ensamhet. Även Chuang och Abbey (2008) beskriver att upplevelsen 
av ensamhet ökar vid en flytt och att de äldre som flyttade till äldreboende var 
omgivna av ett stort antal människor men de kände sig ändå ensamma inombords. 
Ensamstående äldre känner enligt Statens folkhälsoinstitut (2010) oro och ångest över 
att bo ensamma och att inte klara sig på egen hand. De äldre uttryckte en önskan om 
att flytta till annat boende. Socialstyrelsen (2014) hävdar dock att nästan sju av tio 
personer som bor på ett äldreboende upplever ensamhet. De äldre på ett boende 
beskrev enligt Chuang och Abbey (2008) att de hade svårt att etablera nya relationer 
med andra på boendet, både med andra äldre och med personal. Under en vanlig dag 
var det få personer som höll de äldre sällskap eller pratade med dem. De äldre beskrev 
att de bara låg i sängen hela dagarna och att ingen kom och hälsade på. De äldre 
skildrade också känslor av att känna sig helt ensamma och att den största delen av 
tiden bara hade sig själva som sällskap. Teeri, Leino-Kilpi och Välimäka (2006) 
hävdar att ensamhet på ett boende kan relateras till känslor som uttråkning och 
nedstämdhet. Sjuksköterskan hade enligt Chuang och Abbey (2008) svårt att ta sig tid 
med de äldre på boendet då hon hela tiden hade bråttom och var tvungen att skynda 
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vidare till nästa boende. Socialstyrelsen (2012) betonar att sjuksköterskan bör ha 
kunskap om betydelsen av social stimulans för att kunna främja hälsa och 
välbefinnande hos de äldre. Resultatet pekar på att det är vanligt att de äldre upplever 
ensamhet på äldreboende. Sjuksköterskan bör beakta att de äldre kan uppleva 
ensamhet trots att de har ett stort antal människor runt omkring sig. Hur de äldre 
upplever flytten till ett nytt boende kan vara av värde för sjuksköterskan att observera. 
Sjuksköterskan kan således behöva mer kunskap om hur en flytt kan påverka 
upplevelsen av ensamhet, annars finns det en risk att sjuksköterskan tar för givet att 
den äldres upplevelse av ensamhet avtar i takt med flytt till ett boende med fler 
människor. Det kan vara av betydelse att sjuksköterskan försöker främja insatser som 
leder till ökad social kontakt bland de äldre. 

Ensamhet beskrivs av Smith (2012b); Graneheim och Lundman (2009) som en känsla 
av att vara övergiven. Upplevelsen av att vara övergiven uppstod ofta i samband med 
att släktingar och vänner gick bort (Graneheim & Lundman, 2009). Känslan av att 
vara övergiven kan enligt Graneheim och Lundman (2009) leda till att ensamheten 
känns stor och skrämmande. De äldre beskrev att de kände sig som den sista av sin 
generation vilket genererade i känslan av att vara lämnad ensam kvar (Graneheim & 
Lundman, 2009). I överrensstämmelse med resultatet framhåller McInnis och White 
(2001) att slutet på en relation kan generera i upplevelsen av ensamhet. McInnis och 
White (2001) menar att ensamheten som uppstår när en relation avslutas kännetecknas 
av känslor som smärta, mörker och förödelse. Förlusten av viktiga relationer kan leda 
till upplevelser av bristande bekräftelse, saknad av omsorg och att förlora en 
tillhörighet. Ensamheten kunde också resultera i en känsla av att vara övergiven då 
barnen till de äldre inte besökte dem särskilt ofta (McInnis & White, 2001). 
Sjuksköterskan har ett ansvar enligt Svensk sjuksköterskeförening (2012) att initiera 
insatser som ska syfta till att tillfredsställa sociala behov hos de äldre och andra 
sårbara grupper i befolkningen. Dock beskriver McInnis och White (2001) att de äldre 
ibland kände sig tvingade in i nya sociala sammanhang vilket resulterade i att de äldre 
kände ett motstånd mot att ingå i nya gemenskaper. Graneheim och Lundman (2009) 
belyser att de äldre kan vara tillfredsställda med att ha ett begränsat antal relationer. 
Nilsson, Lindström och Nåden (2006) poängterar även att de äldre kan leva ensamma 
utan att uppleva ensamhet. Socialstyrelsen (2005) framhåller att sjuksköterskan ska ha 
förmåga att kommunicera med patienter på ett respektfullt och lyhört sätt. Därför 
förväntas sjuksköterskan vara lyhörd och respektera den äldres önskan oavsett om 
önskan är att bli lämnad ifred, eller att finna nya relationer. Sjuksköterskan bör vara 
medveten om samt ha kunskap om hur bortgången av närstående kan resultera i 
upplevelser av ensamhet. Sjuksköterskan kan även visa omsorg om de äldre vid olika 
omvårdnadsarbeten genom till exempel verbal och icke-verbal kommunikation eller 
beröring. 

Resultatet visar även på att ensamhet kan vara en smärtsam upplevelse (Hauge & 
Kirkevold, 2010; Roos & Klooper, 2010). Heravi-Karimooi et al. (2010) beskriver 
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ensamhet som ett obehagligt och plågsamt känslomässigt tillstånd. Hauge och 
Kirkevold (2010) framhåller att ensamhet kan relateras till känslan av att vara i ett 
mörkt rum eller att vara bortglömd av andra. Ensamhet kan också upplevas som en 
inre, gnagande känsla. I resultatet framgick det även att ensamhet kan generera i 
känslor av frihet. De äldre upplevde att ensamheten var befriande, vilket gjorde att de 
äldre var fria att fatta sina egna beslut (Graneheim & Lundman, 2009). Ensamhet som 
något positivt och önskvärt är i överrensstämmelse med Nilsson (2006); Roos och 
Malan (2012). Ensamhet kan enligt Smith (2012a); Smith (2012b) även ta sig fysiska 
uttryck. Trötthet och utmattning var upplevelser som förknippades med ensamhet. 
Smith (2012a) beskriver även ensamhet som kännetecknas av en smärtsam känsla i 
bröstet, en inre tomhet eller att känna sig tömd på luft beskrevs. I enighet med 
resultatet förklarar även McInnis och White (2001) att upplevelsen av ensamhet kan 
ta sig fysiska uttryck. De äldre beskrev upplevelser av smärta och en stramhet i 
bröstet. De äldre kände sig spända och ängsliga, fick förändrad aptit, försummade sig 
själva och blev lätt upprörda. Enligt Jaremka, Fagundes, Glaser, Bennett, Malarkey & 
Kiecolt-Glaser (2013) så upplever ensamma mer smärta och utmattning än de som 
känner sig mindre ensamma. Nilsson et al. (2006) framhåller att ensamhet är en 
subjektiv upplevelse. Upplevelsen av ensamhet är således inte alltid densamma för två 
personer. Eriksson (1987) menar att människan bör ses som en helhet, bestående av 
kropp, själ och ande. För att uppnå helande och hälsa kan centrala delar av vårdandet 
byggas på termer som tro, hopp och kärlek. Tillfredsställelse och kroppsligt 
välbefinnande hos individen kan uppnås genom naturligt vårdande. Naturlig vård sker 
genom individens egen handling men också i samspel med anhöriga och vänner. 
Handlingen är i beroende av någon form av tro som utgör grunden för ett hopp. Tron 
bör grundas på kärlek för medmänniskor för att på så vis ge liv till handlingen. En 
tanke är att ensamhet kan vara svårt att identifiera då det inte finns någon generell 
upplevelse av ensamhet. En risk kan vara att ensamheten och dess uttryck ses som en 
del av det naturliga åldrandet. För att kunna identifiera och fånga upp de äldre som 
upplever ensamhet bör sjuksköterskan känna till att upplevelsen av ensamhet kan ta 
sig många olika uttryck. Identifiera ensamhet hos de äldre är av stor betydelse för att 
på så vis kunna sätta in rätt omvårdnadsåtgärder. Det kan vara betydande att 
sjuksköterskan ser människan som en helhet och ser till hela människan för att 
identifiera ensamhet och ohälsa hos äldre.  

Upplevelsen av ensamhet är enligt Stanley et al. (2010) tätt sammankopplad med 
tiden. Ensamhet upplevs som ett tillstånd som kommer och går, ensamhet behöver 
således inte nödvändigtvis vara ett permanent tillstånd (Stanley et al., 2010). 
Ensamheten beskrivs vidare av Hauge och Kirkevold (2012) som någonting flytande, 
ibland var ensamheten en del av livet hos de äldre och ibland inte. Ensamheten anser 
Stanley et al. (2010) är en upplevelse som skiftar mellan olika stadier i livet, och kan 
alltså uppträda vid olika tidpunkter i livet. Resultatet är i enighet med Ferreira-Alves, 
Magalhaes, Viola och Simoes (2014) som förklarar att ensamheten kan uppträda 
ibland eller mer sällan hos de äldre. Det kan vara av vikt att sjuksköterskan tar i 
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beaktning att upplevelsen av ensamhet kan variera och ibland komma och gå. Om 
ensamheten bara upplevs stundtals kan det vara svårare för sjuksköterskan att fånga 
upp de äldre som upplever ensamhet. En tanke är att de äldre kanske inte finner det 
relevant att prata om sin ensamhet om de inte upplever den där och då vid samtal med 
sjuksköterskan. Upplevelsen av ensamhet kan kanske kännas avlägsen och onödig att 
tala om när ensamheten inte upplevs.  

Ensamhet kan vara relaterad till en viss tid på dagen eller tid på året (Stanley et al., 
2010; Roos & Klooper, 2010). Ensamheten beskrivs av Roos och Klooper (2010) som 
extra stor när de äldre inte kan vara med sina närstående vid betydelsefulla dagar och 
högtider som till exempel över julhelgerna. Resultatet stämmer överrens med McInnis 
och White (2001) som hävdar att de äldre upplever en ökad oro och rädsla över att 
upplevelsen av ensamhet ska förstärkas under kvällar, vintermånader och helger. Vid 
tillfällen som kvällar och vintermånader är färre människor ute och rör på sig och den 
sociala isoleringen upplevs mer påtagligt. Vid högtider som jul och nyår kan det vara 
minskad bemanning inom hälso- och sjukvården vilket ställer högre krav på 
vårdpersonalen. En aspekt kan vara att det är svårt för vårdpersonalen att hinna sitta 
ner och samtala med de äldre. Sjuksköterskan kan, om tid erhålls, eventuellt trösta 
eller försöka lindra ensamheten genom att sitta ned en stund och finnas där för den 
äldre. 

Konklusion 
Föreliggande litteraturstudies resultat visar att upplevelsen av ensamhet hos äldre 
kännetecknas av brist på meningsfulla relationer men också av brist på gemenskap till 
samhället. De äldre upplevde sig uteslutna och bortkopplade vilket gav upphov till en 
saknad av samhörighet. Upplevelsen av ensamhet kunde likaså relateras till 
bortgången av närstående och generera i känslor av att vara övergiven och att vara 
lämnad ensam kvar. Upplevelsen av begränsningar, såväl fysiska som kognitiva, 
gjorde att de äldre inte längre upplevde att de kunde hålla jämna steg med samhället. 
Resultatet visar även på att ensamheten kan bli påtaglig även om den äldre bor på ett 
äldreboende med människor i omgivningen. Ensamhet kan ta sig många uttryck och 
kan till exempel upplevas som stor och skrämmande. Ensamhet kan även visa sig 
fysiskt i kroppen men också generera i känslor av frihet. I litteraturstudiens resultat 
framkommer det även att upplevelsen av ensamhet kan variera i relation till olika 
tidpunkter på dagen, på året eller tid i livet.  

Implikation 
Upplevelsen av ensamhet sträcker sig mellan känslor av vånda och frihet. I 
litteraturstudien visade sig ensamhet till största delen upplevas som smärtsamt hos 
den äldre generationen. Sjuksköterskan möter de äldre ute i klinisk verksamhet och 
bör ha förmåga att förebygga eller lindra ensamhet. Undervisning om ensamhet hos 
äldre bör ingå i sjuksköterskeprogrammet, eftersom det blir allt fler äldre i Sverige 
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och sjuksköterskan kommer att möta ett stort antal äldre i vården. Vidareutbildning 
inom geriatrik kan vara betydande för omvårdnaden av äldre och ge en ökad 
förståelse för den åldrande människan. Sjuksköterskan bör ha kunskap kring 
upplevelsen av ensamhet för att förhindra att ensamhet förbises. Ytterligare forskning 
om äldres upplevelser av ensamhet är a stor vikt för att kunna utveckla och förbättra 
omvårdnaden av äldre ute i klinisk verksamhet. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

Sökord Cinahl Subject 
heading list 

PsycINFO Thesaurus PubMed MeSH-
term 

Ensamhet Loneliness [MM] Loneliness [MJSUB] Loneliness [MeSH] 

Social 
isolering 

Social isolation [MM] Social isolation 
(fritext) 

Social isolation 
[MeSH] 

Upplevelse Experience* (fritext) Experience* (fritext) Experience* (fritext) 
 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 
* Tidigare lästa abstract redovisas inom parantes 

 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

141010 Cinahl 

(MM "Loneliness") OR (MM 
"Social Isolation+") AND 
experience*. English language, 
Research article, Peer Reviewed, 
65+, 2004-2014 

67 10 7 7 

141010 PsycINFO 

MJSUB.EXACT.EXPLODE("Lon
eliness") AND (experience* OR 
social isolation). Limits: Peer 
reviewed, English, 2004-2014, 
Aged 65 Yrs & older. 

112 19(4)* 7 5 

141010 PubMed 

((Loneliness[MeSH Major Topic]) 
OR Social isolation[MeSH Major 
Topic]) AND experience*. Limits: 
10 years, Humans, English, Aged 
65+ years. 

111 9(11)* 0 0 

   290 38 14 12 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens  Dahlberg, L., & McKee, K, J. (2014). Correlates of social and emotional loneliness in older 
people: evidence from an English community study. Aging & Mental Health, 18(4), 504-514. doi: 
10.1080/13607863.2013.856863 

 Land  
Databas 

Storbritannien och Sverige. 
Psycinfo 

Syfte Syftet med studien var att avgöra vilka demografiska-, psykologiska- och hälso-, och sociala 
faktorer som är förknippade med social och emotionell ensamhet. 

 
Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvantitativ metod. 
Tvärsnittsstudie. 
Stratifierat slumpmässigt urval. 1255 deltog i studien och var över 65 år. 
Frågeformulär sammanställdes med hjälp av flera olika mätinstrument innehållande demografiska 
faktorer, psykologiska faktorer, hälsofaktorer och sociala faktorer. 
Data analyserades med hjälp av IBM Statistical Package for Social Science (SPSS) version 21.0. 
Beskrivande analys 
Bivariat analys  
Multivariat analys 

32 % bortfall redovisas. 

Slutsats I studien framgår det att det finns ett samband mellan att förlora en maka eller maka och 
upplevelsen av ensamhet.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I. 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Drageset, J., Kirkevold, M., & Espehaug, B. (2011). Loneliness and social support among nursing 
home residents without cognitive impairment: A questionnaire survey. International Journal of 
Nursing Studies, 48(5), 611–619. doi:10.1016/j.ijnurstu.2010.09.008 

 

 

Land  
Databas 

Norge 
Psycinfo 

 Syfte Syftet med studien var att undersöka hur frekvensen av social kontakt och ensamhet, och 
sambandet mellan ensamhet och socialt stöd utifrån dimensionerna tillgivenhet, social integrering, 
värdefull trygghet och möjligheter för omvårdnad.  

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvantitativ studie.  
Tvärsnittsstudie. 
Stratifierat urval. 227 deltagare över 65 år och kognitivt intakta.  
Enkäter. Mätinstrument användes för att mäta bland annat ensamhet. Frågorna i enkäten lästes 
högt för deltagarna och deltagarna fick hjälp att ringa in rätt svarsalternativ. 
Beskrivande statistik analys beräknades för olika variabler. Data analyserades genom 
statistikprogrammet SPSS 17.0. Beskrivande statistik.  
Tillförlitligheten stärks med hjälp av Cronbachs alfa. 

Bortfall 10 % redovisas.  

Slutsats I studien framkom det att frekvensen av kontakt med andra inte kunde visa på något samband med 
ensamhet. Dock visade det sig att bristen på socialt stöd var associerat med ensamhet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I. 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Graneheim, H. U., & Lundman, B. (2009). Experiences of loneliness among the very old: The 
Umeå 85+ project. Aging & Mental Health, 14(4), 433-438. doi: 10.1080/13607860903586078 

 
Land  
Databas 

Sverige 
Psycinfo 

Syfte Syftet med studien var att belysa upplevelsen av ensamhet hos äldre som lever i ensamboende.  

 Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ studie. 
Kvalitativ innehållsanalys. 
Snöbollsurval. 30 personer deltog, 7 män och 23 kvinnor, i åldrarna 85–103 år. 
Semi-strukturerade frågor ställdes till informanterna och intervjun skedde i deras egna hem och 
bandades.  
Data analyserades enligt Graneheim & Lundman (2004). 

1. Intervjuerna transkriberades och lästes igenom flertalet gånger för att få en 
helhetsförståelse.  

2. Två huvudteman uppdagades: Begränsningar och möjligheter. 
3. Meningsbärande enheter bildades i relation till syftet.  
4. Meningsenheterna kortades ned och kodades. 
5. Koderna tolkades och jämfördes. 15 underteman framkom som tillslut bildade 4 

huvudteman: Leva med förluster, känsla av övergivenhet, leva i självförtroende och 
känna sig fri.  

Bortfall redovisas ej. 
 

Slutsats Leva med förluster innebar en saknad av tidigare förmågor och saknaden av viktiga personer. 
Känsla av att vara övergiven var beskrivet som att känna sig åsidosatt och känna sig osynlig vilket 
ofta berodde att många av deras släktingar och vänner var döda. Leva i självförtroende gjorde de 
äldre som tycktes acceptera ensamheten och strävade efter att leva i nuet. De äldre sörjde inte över 
det förflutna eller oroade sig inte för framtiden utan var tillfredsställda med deras vardag. Känna 
sig fri beskrevs som att ha möjligheten att fatta egna beslut, vara fri från plikter och bekymmer 
som tidigare hade varit en stor börda samt vila i lugn och ro. 

 Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Hauge, S., & Kirkevold, M. (2010). Older Norwegians’ understanding of loneliness. International 
Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 5(1), 1-7. doi: 10.3402/qhw.v5i1.4654 

 Land  
Databas 

Norge 
Psycinfo 

Syfte Syftet med studien var att beskriva äldre människors förståelse av ensamhet samt hur hanteringen 
av ensamhet ter sig.  

 Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ analysmetod  
Hermeneutistisk tolkande design. 
Strategiskt urval och snöbollsurval. 30 personer deltog, 9 män och 21 kvinnor, i åldrarna 70-97 
år. 
Semi-strukturerade intervjuer. 
Kvalitativ analysmetod i flera steg, beskriven av Fleming et al (2003) och Kvale (2007). 

1.     Materialet lyssnades igenom flera gånger för att få en helhet. 
2.     En detaljerad granskning av materialet gjordes för att identifiera teman som fångade 

deltagarnas förståelse. Exempel på teman var ”bortkoppling” och ”negativ attityd”. 
3.     Identifiera sambandet mellan de olika teman och deltagarnas upplevelser av att vara 

ensam eller inte ensam. 
4.     Omfattande helhets analys och tolkning av temat. 

Bortfall ej redovisat. 
 

Slutsats Upplevelsen av ensamhet beskrivs som inre känsla som gnager och är smärtsam. Bristen på 
sociala relationer har med upplevelsen av ensamhet att göra. Ensamhet associeras av äldre med att 
inte längre ha möjligheten att hålla jämna steg med dagens snabbt föränderliga samhälle. Det i sin 
tur gjorde att upplevelsen av ensamhet kunde infinna sig även i sällskap med andra människor. 
Några av deltagarna kunde datera deras upplevelse av ensamhet till den tid då de flyttade till en ny 
miljö.  

 Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I. 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Hauge, S., &  Kirkevold, M. (2012). Variations in older persons’ descriptions of the burden of 
loneliness. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26(3), 553-560. doi: 10.1111/j.1471-
6712.2011.00965.x 

 Land  
Databas 

Norge 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att beskriva olika upplevelser av ensamhet som en börda och hur äldre 
upplever ensamhet. 

 Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ studie. 
Hermeneutisk design 
Stratifierat urval och snöbollsurval. 30 personer deltog, 9 män och 21 kvinnor, i åldrarna 70-97 
år.  
Djupgående semi-strukturerade intervjuer. 12 av de 30 intervjuerna valdes ut till analys. 
Kvalitativ hermeneutisk analys enligt Kvale (2007) och Fleming et al. (2003). 

1. Materialet transkriberades och lästes i genom för att få ett helhetsintryck av 
informanternas upplevelse och förståelse. 

2. Två teman bildades som fångade informanternas känslor och hantering av ensamhet. 
3. Materialet lästes om igen för att få en ny förståelse. Två nya teman framkom: Hanterbar 

ensamhet och plågsam ensamhet.  
4. Övergripande tolkning av skillnader och likheter mellan informanterna upplevelser 

gjordes.  
Bortfall ej redovisat 
 

Slutsats Upplevelsen av ensamhet var nära relaterat till informanternas närstående. Känslan av att vara 
värdefull hade en avgörande roll på hur upplevelsen av ensamhet uppfattades. Nära relationer 
visade sig dock inte alltid minska upplevelsen av ensamhet utan snarare motsatsen. Upplevelsen 
av att känna sig utdaterade kunde förstärkas i mötet med anhöriga. Informanterna upplevde att 
ensamheten i sig gjorde att de saknade kraft och initiativ vilket påverkade vardagliga bestyr likväl 
som att delta i sociala sammanhang. Ensamheten som deltagarna beskrev upplevdes vara flytande, 
ibland var den en del av deras liv och ibland inte.  
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

Referens Heravi-Karimooi, M., Anoosheh, M., Foroughan, M., Taghi, M., & Hajizadeh, E. (2010). 
Understanding loneliness in the lived experiences of Iranian elders. Scandinavian Journal of 
Caring Sciences, 24(2), 274-280. doi: 10.1111/j.1471-6712.2009.00717.x 
 

Land  
Databas 

Iran 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av ensamhet bland äldre i Iran. 
 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ studie. 
Hermeneutisk fenomenologisk design.  
Stratifierat urval. 13 personer deltog, 4 män och 9 kvinnor, i åldrarna 68-87 år.  
Djupgående semi-strukturerade intervjuer gjordes i informanternas hem tills dess att inget nytt 
material framkom. Intervjuerna spelades in och transkriberades efter hand.  
Hermeneutisk fenomenlogisk dataanalys enligt van Manen (2006). 

1. Transkriberat material lästes igenom flertalet gånger. 
2. Meningsenheter identifierades och bildade olika kluster.  
3. Klusterna jämfördes sedan med varandra.  
4. Essensen kring äldres upplevelser av ensamhet kunde sedan uppnås och fyra teman 

bildades. Avvisande känslotillstånd, isolerad från nära relationer, berövas från sociala 
och yttre stödsystem samt vara försummad och utnyttjad. 

Bortfall ej redovisat. 
 

Slutsats Informanterna upplevde ensamhet till följd av övergivenhet, brist på meningsfulla relationer, 
brist på känslomässigt stöd, skilsmässa eller död. Ensamhet beskrevs som ett obehagligt 
känslomässigt tillstånd och färgades med ord som plågande, fruktansvärt, tomhet, förtvivlan, 
missmod och andra mycket smärtsamma känslor. Ensamhet förklarades som en känsla av att vara 
bortkopplad och avvisad från viktiga personer i deras närhet.  
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Kirkevold, M., Moyle, W., Wilkinson, C., Meyer, J., & Hauge. S. (2012). Facing the challenge of 
adapting to a life ‘alone’ in old age: the influence of losses. Journal of Advanced Nursing, 69(2), 
394–403. doi: 10.1111/j.13652648.2012.06018.x 

 
Land  
Databas 

Australien, Storbritannien och Norge. 
Cinahl 
 

Syfte Syftet med studien var att undersöka äldres sätt att leva ett liv som präglas av förluster och hur 
detta kan relateras till ensamhet. 

 Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ metod. 
Tolkande kvalitativ design. 
Strategiskt urval. 78 personer deltog, 23 män och 55 kvinnor, över 65 år. 
Semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna gjordes i tre olika länder med tre olika 
intervjupersoner, en i varje land. 
Sekundär djupgående analys enligt Kvale (2007) 

1.     Genomgående läsning av det inhämtade materialet gjordes för att hitta likheter och 
skillnader. 

2.     Uppdelning av informanterna, de som upplevde sig ensamma och de som inte 
upplevde sig ensamma. 

3.     Meningsenheter och kategorier bildades för att hitta essensen. 
4.     Allmän förståelse av erfarenheten av ensamhet hos äldre utvecklades. 

Bortfall ej redovisat 
 

Slutsats Upplevelsen av ensamhet härleds till två typer av förluster: förlust av sociala nätverk och förlust 
av fysisk förmåga. Förlusterna upplevdes som smärtsamma, krävande samt ytterst betungande. 
Bristande självförtroende gjorde att de äldre inte vågade ta kontakt med andra även om 
möjligheten fanns. Upplevelsen av att inte vara en del av samhället och den sociala värld som 
pågick omkring gjorde att ensamheten smög sig på.  

 Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Pettigrew, S., & Roberts, S. (2008). Addressing loneliness in later life. Aging and mental health, 
12(3), 302–309. doi: 10.1080/13607860802121084 

 Land  
Databas 

Australien 
Cinahl 
 

Syfte Syftet med studien var att undersöka vilka sysselsättningar som har potential att förbättra 
upplevelsen av ensamhet bland äldre individer. 

 Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ metod. 
Konstant jämförande design. 
Snöbollsurval. 19 personer deltog, 6 män och 13 kvinnor, över 65 år. Informanterna skulle vara 
intresserade av att prata om ensamhet, inte ha någon psykisk sjukdom och ensamboende. 
Semi-strukturerade frågor i djupgående intervjuer som bandades. 
Konstant jämförande design enligt (Glaser & Strauss, 1967). 

1.     Materialet transkriberades och importerades till NVivo2 för kodning och analys. 
2.     Varje kod lagras i en ”Nod”. 142 noder blev det sammanlagt i studien. 
3.     Relevanta teman valdes ut och en triangulering gjordes när två utomstående och en 

intervjuperson fick vara med och ge åsikter. 
Bortfall ej redovisat. 
 

Slutsats Ensamhet anses allmänt vara en oundviklig del av åldrandet på grund av den tilltagande social 
isoleringen till följd av: försämrade rörlighet, syn och hörsel samt den successiva bortgången av 
vänner och familjemedlemmar. Ensamhet upplevs då det finns en brist på mänsklig kontakt samt 
brist på antal tillfredsställande känslomässiga relationer. I synnerhet verkar bortgången av 
respektive vara en stor orsak till ensamhet. 

 Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Roos, V., & Klopper, H. (2010). Older Persons’ Experiences of Loneliness: A South African 
Perspective. Journal of Psychology in Africa, 20(2), 281-292. 
doi:10.1080/14330237.2010.10820377 

 
Land  
Databas 

Sydafrika 
Psycinfo 

Syfte Syftet med studien var att förstå och beskriva äldre personers upplevelser av ensamhet och deras 
uppfattningar om vilka faktorer som bidrar till ensamhet samt olika sätt att hantera ensamhet. 

 Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ metod  
Fenomenologisk design. 
Snöbollsurval. 31 personer deltog, 3 män och 28 kvinnor, medelåldern var 74 år. 
Djupintervjuer i informanternas närmiljö. 
Data analyserades enligt Giorgi and Giorgi (2008). 

1.     Intervjuerna skrevs ned ordagrant och lästes igenom till förståelse av materialet 
uppnåddes. 

2.     Meningsenheter bildades och analyserades för att bestämma den psykologiska 
betydelsen av informanternas svar. 

3.     En generellstruktur av upplevelsen av ensamhet gjordes.  
Bortfall ej redovisat. 
 

Slutsats Erfarenheter av ensamhet är förknippat med begränsade alternativ och med flera olika typer av 
förluster. Förlust av förmågor, förlust av relationer till närstående, förändrade relationer till 
samhället samt bekanta, och förlust av välbekanta miljöer. Upplevelsen av ensamhet kunde vara 
starkare vissa dagar eller veckor på året. Ensamhet uttrycktes av deltagarna som en obeskrivligt 
smärtsam känsla med en längtan efter det förflutna, som präglades av ett begränsat 
framtidsperspektiv. Känslan av att inte känna sig förstådd var ytterligare ett sätt hur ensamheten 
kunde upplevas. 

 Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Smith, J. M. (2012a). Loneliness in older adults - an embodied experience. Journal of 
Gerontological Nursing, 38(8), 45-53. doi: 10.3928/00989134-20210703-08 

 Land  
Databas 

United States of America 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att förklara hur äldre upplever ensamhet i sin vardag samt hur de äldre 
hanterar ensamhet och vilka effekter ensamhet har på äldres hälsa och välbefinnande.   

 Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ studie. 
Tolkande fenomenologisk design. 
Snöbollsurval. 12 personer deltog, 4 män och 8 kvinnor, i åldrarna 74-98 år.  
Informanterna svarade först på en enkät, UCLA Loneliness Scale. Data samlades sedan vidare in 
genom att informanterna blev intervjuade vid tre olika tillfällen kring tre olika områden: historia, 
hantering av ensamhet samt hälsa och välbefinnande. Intervjuerna spelades in. 
Analys av data gjordes enligt en fenomenologisk design. 

1. Transkriberat material lästes igenom flertalet gånger. 
2. Meningsbärande enheter kodades. 
3. Koderna bidrog till att olika teman relaterat till respektive syfte framkom. 

Bortfall ej redovisat. 
 

Slutsats Informanterna upplevde ensamhet när meningsfulla åtaganden och relationer försvunnit som enligt 
de äldre var en del i den åldrande processen. Bristande hälsa var ett framträdande tema och 
inkluderade försämrad rörlighet, syn och hörsel. Ensamheten förkroppsligades och kunde upplevas 
som trötthet eller som ett tryck över bröstet. 

 Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Smith, J, M. (2012b). Toward a Better Understanding of Loneliness In Community-Dwelling 
Older Adults. The Journal of Psychology, 146(3), 293-311. doi: 10.1080/00223980.2011.602132 

 Land  
Databas 

United States of America 
Psycinfo 

Syfte Syftet med studien var att undersöka betydelsen av ensamhet hos äldre på gemenskapsboende och 
förstå deras dagliga rutiner för att hantera ensamhet. 

 Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ metod 
Förklarande fenomenologisk design. 
Snöbollsurval. 12 personer deltog, 4 män och 8 kvinnor, i åldrarna 74-98 år. Informanterna fick 
svara på två olika enkäter för att mäta så att de inte var kognitivt intakta eller var deprimerade. 
Data samlades sedan vidare in genom att informanterna blev intervjuade vid tre olika tillfällen 
kring tre olika områden: historia, hantering av ensamhet samt hälsa och välbefinnande. 
Intervjuerna spelades in. 
Dataanalys enligt Benner (1994) 

1.    Transkriberat material lästes igenom flera gånger för att få en förståelse av helheten 
2.    Framträdande delar i materialet lyftes fram och kodades. 
3.    Fältanteckningar användes för att säkerställa validiteten i analysen. 
4.    Vidare skrevs tolkande sammanfattningar kring varje deltagare. 
5.    Paradigmfall gjordes för att få fram likheter och skillnader med andra fall. 
6.    Tematisk analys där fyra huvudteman för första delen av syftet framgick och tre 

huvudteman för dagliga strategier för att handskas med ensamhet framkom. 
7.     Förebilder var ännu en del i analysen för att se likheter och skillnader som är av 

betydelse. 
Bortfall ej redovisat. 
 

Slutsats Upplevelsen av ensamhet sträcker sig mellan känslor av isolering, sorg, förlust, nedstämdhet, 
rädsla och även tristess. Betydande del av de äldre upplevde ensamhet på grund av hindrat 
meningsfullt engagemang med andra människor. Hindret i det här fallet var olika åldersrelaterade 
förändringar så som sviktande hälsa, minskad rörlighet, och förlust av syn och/eller hörsel. Förlust 
av närstående var också en orsak till att äldre upplever ensamhet.  

 
Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

 

Artikel 12 

 

 

Referens Stanley, M., Moyle, W., Ballantyne, A., Jaworski, K., Corli, M., Oxlade, D., & Stoll, A. (2010). 
‘Nowadays you don’t even see your neighbours’: loneliness in the everyday lives of older 
Australians. Health and Social Care in the Community, 18(4), 407–414. doi: 10.1111/j.1365-
2524.2010.00923.x 

 Land  
Databas 

Australien 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att försöka förstå hur ensamhet uppfattas av äldre samt vilka uppfattningar 
personer som ger stöd till äldre har om ensamhet. 

 Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ studie 
Beskrivande och utforskande design. 
Stratifierat urval. 60 personer deltog, 20 män och 40 kvinnor, i åldrarna 67-92 år. Samt 8 
fokusgrupper bestående av vårdpersonal. 
Djupgående semi-strukturerade intervjuer och fokusgrupper. Intervjuerna spelades in.  
Induktiv tematisk dataanalys.  

1. Transkriberat material lästes igenom flertalet gånger för att få en helhet kring insamlad 
data. 

2. Återkommande kategorier och teman sammanställdes. 
3. Likheter och skillnader diskuterades fram av flera forskare tills att konsensus 

uppnåddes. 
4. 5 dimensioner av hur informanterna uppfattar och förstår ensamhet uppdagades. Privat, 

relativ, samhörighet, tillfällig och omställning. 
Bortfall ej redovisat. 
 

Slutsats Kvaliteten på de äldres relationer spelar en viktig roll i hur informanterna uppfattar och förstår 
ensamhet. Känslan av att inte ha kontakt med andra kan relateras till känsla av att inte vara behövd 
eller att inte längre vara en del av samhället. Ensamhet kunde upplevas en viss tid på dagen eller 
året. Flytta till en ny miljö stärkte också upplevelsen av ensamhet hos de äldre. 

 
Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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