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Metod: En litteraturstudie som baserades på vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

design. Sökningarna genomfördes i tre olika databaser och granskades genom 

HKR:s granskningsmall för kvalitativa studier. Analysen genomfördes med hjälp 

av Fribergs femstegsmodell för textanalys. Resultat: Äldres upplevelser av 

ensamhet presenteras genom huvudkategorierna; perspektiv på ensamhet, 

saknaden av andra, när ensamheten gör sig påmind och att lindra upplevelsen av 

ensamhet. Diskussion: Studiens tillvägagångssätt diskuteras utifrån 
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Abstract  

Background: Loneliness among older persons’ is a big and resource-intensive 

societal problem, that could lead to both physical and psychological 

inconvenience for the person who gets affected. Therefore, as a nurse it is 

important to have good knowledge and understanding of loneliness and how it is 

perceived to provide better care for the elderly. Aim: The aim of the study was to 

describe the experience of loneliness in people 80 years and older. Method: A 

literature study based on scientific articles with qualitative design. The searches 

were performed in three different databases and was reviewed using HKR’s 

review template for qualitative studies. The analysis was performed using 

Friberg’s five-step model for text analysis. Result: Older people’s experiences of 

loneliness are presented through the main categories; perspectives on loneliness, 

the lack of others, when loneliness is perceived and to alleviate the experience of 

loneliness. Discussion: The study’s approach is discussed based on the four 

concepts of quality; credibility, dependability, confirmability, and transferability. 

The results of the study are discussed based on three key findings; loneliness as 

suffering, the need for meaningful relationships and loneliness associated with 

older persons’ social demands and was linked to McCormack and McCance 

person-centered nursing framework, ethics and societal development.  
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Inledning 

Ensamhet är ett pågående samhällsproblem som har visats stiga med ökad ålder 

(Statistikmyndigheten, 2019). Dessutom uppskattas antalet äldre i världen öka, där 

antalet person 80 år och äldre estimeras att tredubblas fram till år 2050 (WHO, 

2021). Vidare har det visats att ensamhet kan leda till såväl psykiska som fysiska 

besvär för den som drabbas (Strang, 2014). Cirka 35% av personer 80 år och äldre 

har idag vårdkontakter via den kommunala äldreomsorgen, samtidigt som äldre 

mer frekvent än yngre besöker akutmottagningar och läggs in på sjukhus. Detta 

leder till att många äldre idag upplever att de har en tätare kontakt med 

vårdpersonal än med anhöriga (Lindqvist, 2016; Socialstyrelsen, 2020). 

Sjuksköterskans ansvar inom den personcentrerade omvårdnaden är att vårda den 

äldre utifrån dennes resurser och behov, där den äldre är expert på sina egna 

upplevelser. För att skapa förutsättningar för bättre vård vid mötet av ensamma 

äldre är det därför viktigt att sjuksköterskan har en god förståelse kring hur 

ensamhet kan upplevas för den äldre.  

Bakgrund 
Känslan av ensamhet kan definieras som en obehaglig och påfrestande subjektiv 

upplevelse, som grundar sig i ett mindre än önskat socialt umgänge eller stöd 

(Peplau & Perlman, 1982). Ensamhet som begrepp kan först och främst delas in i 

objektiva och subjektiva former (Brüle & Fors, 2015). Den objektiva ensamheten 

kan grundas i ett fysiskt avstånd till människor, vilket kan bestå av att en person 

bor avskilt från andra. Den objektiva ensamheten kan även beskrivas som en 

social isolation från andra, till exempel genom att personen har få 

familjemedlemmar, vänner eller arbetskollegor som denne har vardaglig social 

kontakt med. Den objektiva ensamheten saknar värde, vilket innebär att 

ensamheten varken behöver upplevas som negativ eller positiv och kan ibland 

även vara självvald (Bolmsjö et al., 2019). Till skillnad från den objektiva 

ensamheten upplevs den subjektiva ensamheten nästan alltid som smärtsam. Detta 

kan bottna i ett lidande som utgår från upplevelsen av att inte få den mänskliga 

kontakt som behövs och kan vara oberoende av personens objektiva ensamhet 
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(Brüle & Fors, 2015). Den subjektiva ensamheten kan delas in i existentiell och 

emotionell ensamhet. Den emotionella ensamheten kan omfatta avsaknaden av 

känslomässiga relationer, till exempel kärleksrelationer eller nära vänner. Detta 

kan av den drabbade upplevas som att den inte får det sociala eller känslomässiga 

stödet den är i behov av. Det som kan prägla den emotionellt ensamma kan vara 

känslor av att inte kännas älskad, accepterad eller behövd (Brüle & Fors, 2015). 

Existentiell ensamhet kan grundas i en känsla av att ingen förstår en eller 

saknaden av att inte kunna dela sina tankar och känslor med någon. Den består 

inte i avsaknaden av social kontakt eller fysisk närhet till andra och uppkommer 

ofta i livets slutskede (Brüle & Fors, 2015; Ettema et al., 2010). Statistik från 

2020 visade att 10% av personer 80 år och äldre i Sverige kände sig ensamma 

hela tiden eller för det mesta under de senaste fyra veckorna 

(Statistikmyndigheten, 2021). En studie från 2012 visade att det fanns 

internationella skillnader i prevalens gällande ensamhet bland äldre personer. 

Resultaten visar på en generell trend där nordliga länder som Sverige, Danmark, 

Nederländerna och Tyskland har en lägre prevalens av ensamhet jämfört med 

medelhavsländerna Grekland, Spanien och Italien samt de centraleuropeiska 

länderna Frankrike, Tjeckien och Polen (Fokkema et al., 2012).  

Själva begreppet äldre och åldrande är komplext, där en persons åldrande inte 

enbart kan ses utifrån ett perspektiv, utan handlar om helheten och livsloppet 

(Ernsth Bravell, 2017). WHO beskriver att åldrande orsakas av biologiska 

förändringar som negativt påverkar personens fysiska och mentala funktion och 

leder till en ökad risk att drabbas av sjukdom. Detta biologiska åldrande har 

endast svaga kopplingar till personens ålder vilket innebär att det är svårt att 

definiera vem som är äldre. Dock förknippas ofta åldrande med förändringar i 

livet, så som förlusten av andra, flytt till äldreboende eller att gå i pension (WHO, 

2021). Sjuksköterskans roll och ansvar vid vården av äldre har sin grund i ett 

holistiskt vårdande, där målet är att främja patientens hälsa utifrån dennes 

förutsättningar och mål. För att tillgodose detta krävs det att sjuksköterskan har 

evidensbaserad kunskap inom medicin och omvårdnad, men även en förståelse för 

patientens situation samt respekt för den äldres integritet, värdighet och 

självbestämmande. Sjuksköterskans omvårdnad mot den äldre baseras på den 
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äldres upplevelser och behov i sin vardag, detta kan innefatta kulturella, andliga, 

psykosociala och fysiska aspekter (McCormack & McCance, 2017; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). För att sjuksköterskan ska kunna säkerställa att 

vården sker utifrån den äldres upplevelser och behov krävs det att sjuksköterskan 

utvecklar ett partnerskap med patienten, därför ingår personcentrerad omvårdnad i 

den legitimerade sjuksköterskans kärnkompetenser (Furåker & Nilsson, 2019). 

Begreppet personcentrering syftar till att sätta personen i centrum med en grund 

att varje person är expert på sig själv, sina upplevelser och sitt liv. För den 

personcentrerade omvårdnaden innebär detta att du som sjuksköterska behöver 

synliggöra människan bortom sjukdomen, för att på så vis identifiera hennes 

individuella resurser och behov (Ekman et al., 2020). McCance och McCormack’s 

ramverk för personcentrerad omvårdnad identifierar fem nyckelprocesser för att 

bedriva personcentrad omvårdnad. Dessa inbegriper att vårdpersonal bör 

tillgodose ett holistiskt vårdande genom delat beslutsfattande, engagemang och 

sympatiserande närvaro med utgångspunkt i patientens föreställningar och 

värderingar. Det förväntade resultatet av en effektiv personcentrad omvårdnad är 

bland annat en förbättrad vårdupplevelse, ökad medverkan i den egna vården samt 

en förbättrad känsla av välmående för patienten (McCance & McCormack, 

2017). En studie av Dobarrio-Sanz et al., (2021) visar dock att vårdpersonal, trots 

att dessa ofta har en uppfattning om att ensamhet kan vara grunden till den äldres 

symtom, väljer att leta efter fysiologiska orsaker till den äldres problem. Detta 

leder till att vårdpersonalen ofta förbiser viktiga psykologiska aspekter såsom 

ensamhet vid mötet med den äldre. En orsak till detta kan vara hinder i form av 

brist på tid, kunskap eller förståelse för den äldres problem (Dobarrio-Sanz et al., 

2021; Sundström et al., 2019).  

Då ensamhet är ett vanligt förekommande fenomen som framför allt drabbar äldre 

är det viktigt att förstå hur detta fenomen ter sig och vilka konsekvenser detta får 

för den äldres psykiska och fysiska hälsa. En betydande grund för all 

omvårdnadspersonal är att ge vård utifrån den äldres unika behov och resurser. 

Genom att förstå fenomenets innebörd skapar detta bättre förutsättningar för 

personcentrerad omvårdnad för den äldre.  
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Syfte 
Syftet var att beskriva upplevelsen av ensamhet hos personer 80 år och äldre. 

 

Metod 

Design   

Designen som användes var en litteraturstudie med systematisk databassökning 

som baserades på vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. En systematisk 

databassökning återskapar möjligheten för andra att genomföra samma sökning 

med liknande resultat (Kristensson, 2014). Enligt Rosèn (2017) är en 

litteraturstudie ett sätt där relevant data samlas in med hjälp av redan befintliga 

vetenskapliga artiklar. Kvalitativ design innebär enligt Olsson och Sörensen 

(2011) en forskningsmetod med syfte att skapa en helhetsbild samt förståelse över 

ett valt fenomen, vilket i denna studie var äldres upplevelse av ensamhet.  

 

Sökvägar och urval 

Utifrån syftet identifierades följande nyckelbegrepp; äldre, upplevelse, kvalitativ 

design och ensamhet. För att skapa relevanta sökord översattes nyckelbegreppen 

till engelska med hjälp av ordböcker och Svensk MeSH, där även synonymer 

valdes ut. För att identifiera ett lämpligt avgränsat ämnesområde samt för att 

förfina söktekniken gjordes en inledande informationssökning i Cinahl Complete. 

En inledande informationssökning görs för att få en överblick över 

forskningsområdet och för att skapa grunden för sökarbetet (Östlundh, 2017). 

Efter den inledande informationssökningen gjordes en systematisk sökning i 

Cinahl Complete, PsycINFO och PubMed. Cinahl Complete och PubMed är 

databaser som innehåller omvårdnadsforskning, PsycINFO är en databas som 

fokuserar på psykologisk forskning inom omvårdnad, medicin och sociologi 

(Forsberg & Wengström, 2015; Karlsson, 2017). Artikelsökningen genomfördes 

med hjälp av fyra olika block där varje block representerade ett nyckelbegrepp. 

Varje sökblock kompletterades med valda ämnesord från olika databaser, 

ämnesord användes för att precisera studiens sökresultat (Östlundh, 2017). Övriga 
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sökord gjordes med hjälp av fritextsökning, detta fångar upp ord i både titel, 

författare och ämnesord (Karlsson, 2017). I varje sökblock användes en 

kombination av frassökning (”) och trunkering (*), detta för att vidga sökningen. 

Trunkering är ett söksätt som fångar upp ord med samma grund och frassökning 

används för att kombinera två eller flera sökord (Karlsson, 2017). I varje sökblock 

användes den booleska operatoren OR, när sökblocken kombinerades användes i 

stället termen AND. En sökning med OR innebär att sökorden inte behöver vara 

bundna till varandra medan termen AND används för att kombinera sökord eller 

sökblock (Karlsson, 2017). Valda begränsningar var artiklar publicerade från år 

2017 och framåt, åldersgruppen 80 år och över, forskningsartiklar skrivna på 

engelska, samt artiklar som blivit Peer-reviewed, vilket innebär att artiklarna blivit 

granskade av forskare inom ämnet (Karlsson, 2017). Funktionen Peer-reviewed 

var dock inte tillgänglig i databasen PubMed och användes därför ej där. Studiens 

inklusionskriterier var; kvalitativa studier som beskriver upplevelsen av ensamhet 

hos personer 80 år och äldre. Inklusionskriterier definieras utifrån de krav som 

studien har för att inkludera artiklarna i litteraturstudien (Polit & Beck, 2017). 

Databassökningen utfördes separat av båda författarna med identiska sökscheman, 

dessa sökningar resulterade i 299 artiklar från Cinahl Complete, 482 från 

PsycINFO och 336 från PubMed. Utifrån artiklarnas abstract, titel och tidigare 

beskrivna begräsningar identifierades totalt 14 artiklar från Cinahl Complete, 15 

från PsycINFO och 1 från PubMed, vilket resulterade i totalt 30 artiklar. 

Sökscheman finns bifogade som Bilaga 1. 

Granskning och analys 

Artiklarna granskades för att bedöma huruvida de svarade på studiens syfte, detta 

innebar artiklar vars resultat eller metod tydligt beskrev respondenternas ålder 

samt artiklar som inkluderade upplevelser av ensamhet. Samtliga artiklar  

granskades med hjälp av fyra kvalitetsbegrepp som indikerar vetenskaplig 

kvalitet. Dessa fyra begrepp är tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och 

överförbarhet. Detta gjordes med hjälp av HKR:s granskningsmall för kvalitativa 

studier, mallen används för att underlätta arbetet och ger en helhetssyn över 

innehållet (Blomqvist et al., 2016). Granskningen resulterade i ett bortfall på 14 
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artiklar, där återstående 16 utgjorde grunden för studiens analys. För att skapa en 

överblick av de inkluderade artiklarnas innehåll, sammanfattades detta i HKR:s 

mall för artikelöversikter. Under analysprocessen användes Fribergs modell för 

textanalys, denna modell består av fem steg som gör det enklare att analysera en 

artikel (Friberg, 2017). Under analysprocessen var syftet i fokus, det vill säga 

äldres upplevelse av ensamhet. Analysprocessen började med att författarna läste 

artiklarna flertalet gånger enskilt för att skapa en förståelse för dess innehåll. 

Författarna valde sedan tillsammans ut delar från artiklarnas resultat som ansågs 

svara på studiens syfte, dessa klipptes ut och samlades i ett gemensamt dokument. 

Likheter och skillnader identifierades och utgjorde grunden för totalt 11 

underkategorier och 4 huvudkategorier.  

Etiska överväganden 

Etiska överväganden innebär de forskningsetiska val som görs under en studies 

gång. Dessa val baseras på etiska riktlinjer och principer för att minska risken för 

mänskligt lidande. En av dessa är Helsingforsdeklarationen som beskriver att 

forskning bör planeras och utföras med värnande av deltagarnas välmående, 

autonomi och privatliv (Sandman & Kjellström, 2018; World Medical 

Association, 2022). Artiklarna granskades utifrån deras etiska överväganden, 

forskningsetiska tillstånd och frivilligt deltagande. De artiklar som inte hade 

någon av dessa beskrivna togs inte med. Detta på grund av att etiska 

överväganden värnar om människors värdighet och minskar risken för lidande 

(Sandman & Kjellström, 2018). Artiklarna valdes ut oberoende av om deras 

resultat speglade författarnas förförståelse eller inte.   

Förförståelse 

Förförståelse kan grunda sig i redan förvärvad kunskap, ens erfarenheter och 

värderingar (Priebe & Landström, 2017). Forskarnas förförståelse av ensamhet 

bland äldre innebär tankar om att ensamhet drabbar både den äldres psykiska och 

somatiska hälsa. Den psykiska hälsan tror vi påverkas av ensamheten som 

uppkommer efter till exempel förlust av familj och vänner eller isolering till följd 

av minskad motorik och kognitiv förmåga. Den fysiska hälsan upplever vi kan 
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påverkas genom att den äldre kan tappa motivation, ork och aptit på grund av 

ensamhet. Vår förförståelse av detta ämne grundar sig dels i arbetslivserfarenhet 

inom kommunal äldreomsorg, dels från sjuksköterskeutbildningen men även från 

livserfarenhet.  

Resultat 
Resultatet baserades på 16 kvalitativa artiklar som på olika sätt beskrev 

upplevelsen av ensamhet hos personer 80 år och äldre. Artiklarna kom från 

Sverige (n=3), Finland (n=3), Israel (n=2), Belgien (n=2), Spanien (n=1), Irland 

(n=1), Storbritannien (n=1), Nya Zealand (n=1), Canada (n=1) och Nigeria (n=1). 

Totalt ingick intervjudata från 92 deltagare, varav 56 var kvinnor (61%) och 36 

män (39%), åldern på deltagarna var mellan 80 – 101 år. Analysen av det 

insamlade materialet resulterade i fyra huvudkategorier och 11 subkategorier. 

Dessa fyra huvudkategorier var; perspektiv på ensamhet, saknaden av andra, när 

ensamheten gör sig påmind och att lindra upplevelsen av ensamhet.  

Resultatets huvud- och subkategorier presenteras nedan i Figur 1.  

 

Figur 1. Studiens huvudkategorier och subkategorier 

Perspektiv på ensamhet
• Ensamhet förknippat med ett stort lidande

• Ensamhet som något önskvärt

Saknaden av andra

• Ensamhet till följd av minskat socialt nätverk

• Ensamhet orsakat av förlorad livspartner

• Svårigheter att skapa nya kontakter

När ensamheten gör sig påmind

• Ensamhet känns av under kvällar och nätter

• Känslor av ensamhet förvärras av att bo ensam

• Känslan av ensamhet förvärras vid somatisk sjukdom

• Att inte längre upplevas behövd leder till ökad ensamhet

Att lindra upplevelsen av ensamhet

• Genom att hålla sig upptagen

• Genom närheten till andra 
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Perspektiv på ensamhet  
 

Ensamhet förknippat med ett stort lidande 

Det framkom av många äldre att upplevelsen av ensamhet bestod av ett stort 

lidande. Detta beskrevs bland annat genom att ensamhet upplevdes som något 

smärtsamt eller något som de äldre inte stod ut med eller kunde hantera (Koskinen 

et al., 2020; Larsson et al., 2019; Van Hout et al., 2020). För många äldre sågs 

ensamhet som det värsta någon kunde vara med om, vilket i sin tur kunde leda 

dem in på tankar om att livet inte längre var värt att leva. Att upplevelsen av 

ensamhet kunde skapa känslor av meningslöshet, tomhet och hjälplöshet 

påverkade många äldres psykologiska välmående, detta kunde i sin tur provocera 

fram suicidala tankar (Koskinen et al., 2020; Ugochi-Ojembe & Ebe-Kalu, 2018). 

En insikt om att ens liv aldrig igen skulle bli så som det hade varit kunde förstärka 

upplevelsen av den egna ensamheten. En del äldre upplevde att de inte kunde 

prata om sin ensamhet med andra då de inte upplevde att andra till fullo förstod 

hur smärtsam ensamheten kunde vara (Koskinen et al., 2020).  

Ensamhet som någonting önskvärt  

En del äldre uppgav att de föredrog att vara ensamma. Att inte behöva fokusera på 

någon annan upplevdes av en äldre som något som var skönt och som bidrog till 

ett lugn (Koskinen et al., 2020; Paque et al., 2018). Upplevelsen av ensamhet 

beskrevs även som något individuellt och att det faktum att bo ensam inte 

nödvändigtvis var förknippat med känslan av ensamhet. En syn på ensamhet var 

att många äldre föredrog utrymme och egen tid vilket baserades på att den äldre 

gynnades av tid för den själv (McHugh-Power et al., 2017). 

Saknaden av andra 

Ensamhet till följd av minskat socialt nätverk 

Förändringar i ens sociala nätverk låg till grund för att många äldre upplevde en 

saknad av andra vilket påverkade deras upplevelse av ensamhet. En tydlig orsak 

till ett minskat socialt nätverk var förändringar i livet, så som flytt till ett annat 

land eller att gå i pension (McHugh-Power et al., 2017; Olofsson et al., 2021).  En 

annan anledning var att ens tidigare vänner nu hade gått bort och att detta skapa 
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grund för ensamhet (Hemberg et al., 2018). Ett minskat socialt nätverk kan i sin 

tur öka upplevelsen av ensamhet för den äldre, detta förklarades genom att andra 

människor inte pratar med den äldre om denna dyker upp ensam till en aktivitet 

eller social tillställning (Cohen-Mansfield & Eisner, 2018). Det framkom bland 

vissa äldre en önskan om att umgås med andra med liknande kulturell bakgrund, 

etnicitet eller ålder. Detta kunde påverka upplevelsen av ensamhet då dessa krav 

på omgivningen kunde bidra till ett mindre socialt nätverk (Cohen-Mansfield & 

Eisner, 2018; Hwang et al., 2018). En del äldre upplevde att det inte fanns någon 

mening med att vara social med övriga i sin omgivning. Dels då de ansåg att äldre 

runt omkring dem inte visste vad de pratade om eller att den specifika aktiviteten 

inte passade in i ens egna intressen (Cohen-Mansfield & Eisner, 2018; Paque et 

al., 2018). Det beskrevs även en syn på att andra äldre i ens närhet snart skulle gå 

bort och att det därför inte fanns någon mening med att bygga en relation med 

dessa (Cohen-Mansfield & Eisner, 2018). Även om ensamhet kan lindras genom 

ett socialt nätverk så beskrev många äldre vikten av djupare och mer meningsfulla 

relationer (Larsson et al., 2019; Tiilikainen & Seppänen, 2017). Detta skildras 

som en önskan om att ha någon att komma hem till, en nära vän eller partner, men 

även som en saknad efter någon i dennes närhet som den äldre kan dela tankar och 

livets hemligheter med (Koskinen et al., 2020; Larsson et al., 2019). Vikten låg 

därmed inte i ytliga konversationer med andra utan snarare i ett behov av att 

bygga upp meningsfulla relationer med vilka den äldre kunde dela livet med 

(Larsson et al., 2019; Tiilikainen & Seppänen, 2017).  

Ensamhet orsakat av förlorad livspartner 

En stor anledning till att många äldre upplevde ensamhet var på grund av att de 

förlorat sin livspartner. Denna typ av ensamhet beskrevs av de äldre som svår att 

lindra och kunde bestå av förlust av gemenskap och sysselsättning, eller någon att 

prata med (Koskinen et al., 2020; Larsson et al., 2019; McHugh-Power et al., 

2017). En del äldre upplevde att livet tillsammans med sin partner hade mening, 

men att livet nu kändes meningslöst. Denna känsla av meningslöshet kunde leda 

till en önskan om att inte längre vilja leva. Ensamhet som följd till förlust av 

livspartner gjorde sig påmind när olika beslut skulle fattas, vid vardagssysslor som 

att betala räkningar eller på grund av ett tomt hus (Hemberg et al., 2018; Larsson 
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et al., 2019; Tiilikainen & Seppänen, 2017). Ensamhet till följd av förlust av 

livspartner uppkom inte endast om ens respektive gått bort utan kunde även 

upplevas efter ens partners flytt till äldreboende (Hemberg et al., 2018).   

Svårigheter att skapa nya kontakter 

Bland en del äldre fanns det en önskan om att få träffa nya människor och skapa 

nya kontakter (Cohen-Mansfield & Eisner, 2018; Larsson et al., 2019). Däremot 

kunde detta upplevas som svårt då många inte visste hur de skulle gå till väga 

eller vart någonstans de kunde träffa nya människor. En äldre beskriver detta 

genom att andra ofta kommer fem minuter innan ett socialt evenemang och att det 

därför blir svårt att finna tid till att samtala och på så vis skapa nya relationer 

(Cohen-Mansfield & Eisner, 2018). Vissa äldre förklarade även att de inte ville 

vara till besvär eller bestorma andra, vilket kunde försvåra möjligheten för den 

äldre att bilda ny gemenskap med andra (Larsson et al., 2019). Många äldre 

pratade om hur de tidigare i livet varit mer sociala, men att detta nu hade 

förändrats som en konsekvens av att behöva stanna hemma och ta hand om sin 

sjuka livspartner (Larsson et al., 2019; Vasileiou et al., 2017). Detta ledde till 

känslor av att den äldre kändes låst till hemmet, med en rädsla att inte våga lämna 

sin partner. På grund av deras plikt till sin partner påverkades deras sociala 

umgänge negativt, där många beskrev en saknad efter sina vänner (Vasileiou et 

al., 2017). En annan anledning som upplevdes försvåra etableringen av nya 

relationer kunde vara den äldres ekonomiska situation. Ekonomiska begränsningar 

kunde försvåra möjligheten för den äldre att åka i väg på semesterresor, gå på 

föreläsningar eller att delta i andra sociala evenemang, vilket upplevdes minska 

deras möjligheter att lindra känslor av ensamhet (Cohen-Mansfield & Eisner, 

2018; Larsson et al., 2019). 

När ensamheten gör sig påmind 

Ensamhet känns av under kvällar och nätter 

Ensamhet beskrevs av många som ett fenomen som upplevdes mest under kvälls- 

och nattetid och att lidandet som detta medförde då förvärrades (Hemberg et al., 

2018). I en av artiklarna framkom det att en manlig deltagare framför allt saknade 



 15 (42) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

närheten till en kvinna, medan en annan artikel belyser en önskan om sällskap 

under kvällarna (Koskinen et al., 2020; Tiilikainen & Seppänen, 2017). En ökad 

upplevelse av ensamhet under kvälls- och nattetid beskrevs av Hemberg et al. 

(2018) genom att besöken från hemtjänstpersonal minskar under denna tid av 

dygnet, vilket ledde till att den äldre upplevde denna tid som extra svår. En del 

äldre förknippade ensamheten under kvälls- och nattetid med en känsla av rädsla 

vilket kunde förvärrades av oroande händelser i omgivningen, till exempel inbrott. 

På så vis kopplades känslan av ensamhet ihop med den äldres känsla av personlig 

trygghet (McHugh Power et al., 2017; Ost Mor et al., 2021). 

Känslor av ensamhet förvärras av att bo ensam 

Att känslor av ensamhet ökade och att upplevelsen av detta förvärras till följd av 

en isolering från andra människor beskrevs av många äldre. Denna isolering 

kunde bestå av att många äldre numera bodde ensamma, där hemmet som tidigare 

var en plats för återhämtning mellan jobb och resor nu kunde upplevas som en 

plats för tystnad och väntan (Larsson et al., 2019; Ost Mor et al., 2021). Det 

framkom även att känslor av tomhet till följd av isolering kunde ge upphov till 

depressiva tankar, samtidigt som detta kunde få den äldre att gå in i en 

tillbakadragande process som i sin tur kunde förvärra den äldres upplevelse av 

ensamhet (Cohen-Mansfield & Eisner, 2018; Coll-Planas et al., 2019; Hwang et 

al., 2018; Ogochi Ojembe & Ebe Kalu, 2018). 

Känslan av ensamhet förvärras vid somatisk sjukdom 

Många äldre upplevde att fysiska hinder såsom sjukdom, nedsatt hörsel eller syn 

bidrog till ett utanförskap vilket i sin tur ökade deras ensamhet (Cohen-Mansfield 

& Eisner, 2018; Koskinen et al., 2020). Denna känsla av utanförskap kunde även 

vara ett resultat av att inte bli bjuden till sociala tillställningar, med en tro bland 

den äldres släktingar om att detta skulle vara till besvär för den sjuka äldre 

(Cohen-Mansfield & Eisner, 2018; Ugoshi Ojembe & Ebe Kalu, 2018). Det 

framkom även att en del äldre upplevde att de inte längre kunde delta i aktiviteter 

anordnade på äldreboendet på grund av deras nedsatta fysiska funktion. Att inte 

längre kunna gå runt fritt bidrog även till en förlust av autonomi och ledde till 

ökad ensamhet för många äldre då de inte längre kunde gå ut och träffa andra 
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människor utan hjälp från andra (Larsson et al., 2019; Paque et al., 2018; Ugoshi 

Ojembe & Ebe Kalu, 2018). Hemberg et al. (2018) tar upp att upplevelsen av 

ensamhet kan förvärras i takt med att symtomen av sjukdomen blir värre. Det 

framkommer även en tro bland vissa äldre om att deras dåliga hälsa kan skrämma 

bort andra människor, detta vid en tid då de verkligen hade behövt vänner mer än 

tidigare (Tiilikainen & Seppänen, 2017). 

Att inte längre upplevas behövd leder till ökad ensamhet 

Många äldre relaterade upplevelsen av ensamhet till att inte längre kännas behövd, 

önskad eller uppskattad av sin omgivning (Cohen-Mansfield & Eisner, 2018; 

Koskinen et al., 2020; Larsson et al., 2019). Detta visades dels genom att äldre 

upplevde att de bara existerade ur familjens perspektiv under högtiderna, medan 

de under resten av året upplevdes bortglömda (Cohen-Mansfield & Eisner, 2018). 

Det kunde också handla om vänner som hittat nya partners i livet, där den äldre 

inte längre upplevdes vara en önskad eller behövd del i kompisens liv (Tiilikainen 

& Seppänen, 2017). Vidare beskrevs att känslor av ensamhet kunde uppkomma 

om den äldre inte längre upplevdes vara i samklang med dagens samhälle (Ugochi 

Ojembe & Ebe Kalu, 2018). Några äldre berättade om känslor av att inte längre 

kännas behövd genom att förklara det som att omgivningen tidigare frågade om 

deras åsikt, men att detta nu slutat. På ett liknande sätt beskrivs hur andra personer 

inte längre vill göra saker tillsammans med den äldre längre, utan endast för den 

äldre (Larsson et al., 2019). 

Att lindra upplevelsen av ensamhet 

Genom att hålla sig upptagen 

För många äldre var det viktigt att hålla sig upptagen om dagarna för att undvika 

upplevelsen av ensamhet. Om möjligheten fanns för den äldre var det viktigt att 

själv kunna gå ut och handla, köra bil eller hålla sig fysiskt aktiv. På så vis 

upplevde den äldre en ökad självständighet vilket minskade känslor av ensamhet 

(Koskinen et al., 2020; Park et al., 2018). Det framkom att ett sätt att minska 

upplevelsen av ensamhet var att använda sig av TV: n. Att samtala med TV: n 
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hade blivit en vana och blev som ett substitut för sällskap (McHugh Power et al., 

2017). 

Genom närheten till andra 

Bland många äldre framkom vikten av god vänskap och familj, besök från familj 

och vänner kunde därmed minska upplevelsen av ensamhet. För en del var detta 

endast en temporär lösning då känslor av ensamhet uppkom när den äldre återigen 

var själv (Paque et al., 2018; Tiilikainen & Seppänen, 2017). Vänner uppgavs 

fylla en viktig roll i en del äldres liv efter att deras livspartner gått bort, andra 

äldre uppgav att ett leende från förbipasserande eller att möta andra människor ute 

på promenad gjorde dem lyckliga och gav dagen mening (Koskinen et al., 2020; 

Tiilikainen & Seppänen, 2017). Äldre upplevde även att ensamhet kunde lindras 

av att veta att det alltid fanns någon där för dem om de behövde, detta kunde 

handla om både sällskap och vetskapen om att de hade någon att ringa (McHugh 

Power et al., 2017; Ugochi Ojembe & Ebe Kalu, 2018). En del äldre uttryckte att 

rutiner och vanor skapade mening, en del av en rutin kunde vara att varje kväll 

ringa sin vän för att säga godnatt (Koskinen et al., 2020). Även om närheten till 

andra av många ansågs lindra ensamhet beskrev en del äldre att  

ensamhet kunde upplevas trots att den äldre hade vänner, familj eller andra 

personer i sin omgivning (Hemberg et al., 2018; Hwang et al., 2018). Detta kunde 

orsakas av spänningar inom familjen, att de äldre och omgivningen inte delade 

liknande intressen eller när personer i hushållet inte interagerade med dem (Park 

et al., 2018; Ugochi-Ojembe & Ebe-Kalu, 2018). I en av artiklarna framkom det 

att äldre som bodde på äldreboende upplevde sig ensamma trots ett bra socialt 

nätverk och tillgång till personal (Larsson et al., 2019). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med metoddiskussionen är att synliggöra litteraturstudiens kvalité genom 

att diskutera författarnas tillvägagångssätt för att på så vis lyfta arbetets styrkor 

och svagheter (Henricson, 2017). Denna metoddiskussion kommer att utgå ifrån 

fyra kvalitetsbegrepp först framtagna av Lincoln och Guba (1985). Dessa 
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kvalitetsbegrepp är tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet 

(Polit & Beck, 2017).  

Tillförlitlighet 

Shenton (2004) beskriver att en studies tillförlitlighet utgår framför allt ifrån om 

studiens resultat svarat på dess syfte, det vill säga om studien undersöker det den 

ämnat att undersöka. Litteratursökningen genomfördes via tre olika databaser för 

medicin och omvårdnadsforskning, där varje sökblock innehöll synonymer och 

ämnesord till det valda begreppet. Enligt Henricson (2017) stärks arbetets 

tillförlitlighet då fler än en databas använts. Tillvägagångssättet vid 

litteratursökningen anses ha stärkt arbetets tillförlitlighet då denna bidrog till att 

skapa goda möjligheter för att fånga olika nyanser av fenomenet och ökar 

sannolikheten för att studien svarar på syftet, vilket enligt Shenton (2004) anses 

stärka tillförlitligheten. Då studiens syfte var att beskriva personer 80 år eller 

äldres upplevelse av ensamhet innebar detta att litteraturstudiens data endast 

kunde baseras på de utvalda delar av artiklarnas resultat som beskrev den valda 

åldersgruppen. Detta kan ha inneburit att visa delar av materialet exkluderats även 

om detta eventuellt kunde svarat på litteraturstudiens syfte, vilket kan ha sänkt 

litteraturstudiens tillförlitlighet då delar av den valda populationens upplevelser 

kan ha missats. Vidare användes Högskolan Kristianstads granskningsmall för 

kvalitativa studier, enligt Henricson (2017) stärks en studies tillförlitlighet vid 

användning av kvalitetsgranskningsmall. De huvudkategorier som 

analysprocessen resulterade i anses svara på studiens valda syfte då dessa utav 

författarna tolkas som olika aspekter av äldres upplevelser av ensamhet. 

Sökningarna från de olika databaserna resulterade i flertalet dubbletter, vilket 

tyder på en väl etablerad sökning som i sin tur anses stärka tillförlitligheten. 

Vidare har litteraturstudien genomgått granskning från medstudenter, handledare 

och examinator under arbetets gång, vilket har synliggjort författarnas 

tillvägagångssätt och metod. Detta är enligt Shenton (2004) något som stärker en 

studies tillförlitlighet.  

Verifierbarhet 

Litteraturstudiens tillvägagångssätt för databassökning beskrivs utförligt i studiens 
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metodavsnitt. Detta inkluderar en beskrivning gällande pilotsökning och den 

slutgiltiga sökningen och synliggörs även genom bifogade sökscheman. Ett väl 

beskrivet tillvägagångssätt stärker studiens verifierbarhet då det ökar möjligheten 

för att andra ska kunna reproducera studiens resultat (Polit & Beck, 2017; 

Shenton, 2004). Beskrivningen av författarnas analysprocess visar hur data från 

artiklarnas resultat analyserades för att skapa litteraturstudiens sub- och 

huvudkategorier. Denna process beskrivs steg för steg och inkluderar även 

författarnas grad av deltagande, en väl beskriven analysprocess anser Shenton 

(2004) stärka studiens verifierbarhet. Inklusionskriterier finns beskrivna vilket 

även detta ökar möjligheten för andra att genomföra en liknande litteraturstudie, 

som i sin tur stärker verifierbarheten (Polit & Beck, 2017).  

Pålitlighet 

En studies pålitlighet avgörs av hur väl resultatet speglar deltagarnas livsvärld och 

är på så vis beroende av forskarnas objektivitet (Polit & Beck, 2017; Shenton, 

2004). För att synliggöra författarnas förförståelse inkluderas denna i studiens 

metoddel, enligt Polit och Beck (2017) stärks studiens pålitlighet då detta 

möjliggör för läsaren att själv avgöra hur pass objektiva författarna varit. Delar av 

studiens resultat visar på fynd som inte var en del av författarnas förförståelse, 

vilket anses stärka litteraturstudiens pålitlighet (Shenton, 2004). En del av 

litteraturstudiens artiklar finns mer representerade i studiens resultat än andra, 

detta på grund av dessa artiklar hade ett resultat som mer utförligt speglade 

litteraturstudiens valda målgrupp och syfte. Därför anses detta inte vara något som 

sänker pålitligheten av litteraturstudien då denna överrepresentation av vissa 

artiklar inte var till följd av en korrelation mellan artiklarnas resultat och 

författarnas förförståelse. Då de valda artiklarna uteslutet var skrivna på engelska 

innebar detta att författarna under analysprocessen översatte materialet till 

svenska, detta kan enligt Polit och Beck (2017) sänka studiens pålitlighet då det 

finns en risk för feltolkning. 

Överförbarhet 

Överförbarhet består av huruvida studiens resultat går att applicera till andra 

kontext, vilket är beroende av hur väl den egna studiens urval är beskrivet (Polit 
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& Beck, 2017; Shenton, 2004). En stor del av litteraturstudien grundar sig på 

artiklar från Europa, där de skandinaviska länderna Sverige och Finland utgör 

totalt 6 av litteraturstudiens 16 artiklar. Detta anses stärka överförbarheten för den 

valda målgruppen i dessa länder. Enstaka artiklar kom från Nordamerika, Afrika, 

Asien och Oceanien, vilket bidrar till att litteraturstudiens resultat även kan 

överföras till dessa världsdelar. Då studiens syfte var att undersöka upplevelsen 

hos personer 80 år och äldre bidrar detta till att överförbarheten sänks för en 

population som inte stämmer överens med den valda åldern. Då de ingående 

studiernas urval är väl beskrivet i både kön, civil status och boendesituation, anses 

studiens resultat kunna överföras till liknande kontext (Shenton, 2004). En del av 

artiklarnas deltagare var migranter i ett nytt land, detta anses stärka 

överförbarheten för andra äldre i en liknande situation.   

Reslutatdiskussion 

 

I föreliggande litteraturstudie var syftet att beskriva äldre personers upplevelse av 

ensamhet. Resultatet visade att upplevelsen av ensamhet hade en stor 

variationsrikedom där flertalet fynd synliggjordes. Utifrån resultatet identifierades 

tre centrala fynd; Ensamhet som lidande, Behovet av meningsfulla relationer och 

Ensamhet kopplat till äldres sociala krav. Fynden diskuterades utifrån 

McCormack och McCance ramverk för personcentrerad omvårdnad samt 

närhetsetik.  

 

Ensamhet som lidande 

Ensamhet förknippas av många äldre med ett stort lidande, vilket har en negativ 

inverkan på deras livskvalitet. Ett centralt fynd i litteraturstudien var att ensamhet 

kunde upplevas som något smärtsamt, ohanterbart och något som kunde påverka 

äldres vilja att leva. Liknande resultat framkom även i en studie gjord av Heravi-

Karimooi et al. (2009), där ensamhet genomgående gestaltades som någonting 

negativt och att upplevelsen av detta kunde visas genom plågsamma, hemska och 

smärtfulla känslor. Att ensamhet förknippas med lidande stärks vidare i en studie 

av Mansfield et al. (2021), där äldre beskrev att ensamhet kunde upplevas genom 
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inre smärta och lidande. Detta kunde vara varierat i både uppkomst och 

varaktighet och ansågs av de äldre vara skadligt för både deras fysiska och 

mentala hälsa. Att ensamhet är en riskfaktor för såväl psykiska som fysiska besvär 

visas även i annan forskning (Jaremka et al., 2014; Strang, 2014). Detta bidrar till 

att äldre söker vård i högre grad än andra åldersgrupper vilket resulterar i en ökad 

kostnad för samhället (Meisters et al., 2021; Socialstyrelsen, 2020). Det har även 

visat sig att en del äldre som lider av ensamhet stävar efter att förlänga sin vårdtid 

på sjukhus som ett sätt att undvika komma hem till en tom bostad (Sundström et 

al., 2019). För att minska kostnader för samhället är det därför viktigt för 

sjuksköterskor att förstå att ensamhet kan vara en orsak till den äldres besvär. 

Dock har forskning visat att äldre inte nödvändigtvis vill berätta om sin 

upplevelse av ensamhet när de besöker vården, detta då äldre kan uppleva att det 

saknas en tillitsfull relation till vårdpersonalen (Kharicha et al., 2017). För att 

möjliggöra en tillitsfull relation är det viktigt att sjuksköterskan arbetar 

personcentrerat. Enligt McCormack och McCance modell för personcentrering 

utgår vården från den äldres upplevelser där den äldre anses vara en expert på sig 

själv. För att synliggöra den äldres upplevelser är det viktigt att som sjuksköterska 

ha en sympatiserande närvaro i mötet med den äldre (McCance & McCormack, 

2017). Ett tillvägagångssätt för att som sjuksköterska skapa en tillitsfull relation 

utifrån närhetsetiken är Bubers jag-du-relation. Detta bygger på att som 

sjuksköterska skapa ett verkligt möte med den äldre, där denne ses som en person 

och där sjuksköterskan är mån om den äldres upplevelser (Sandman & Kjellström, 

2018). Genom en tillitsfull vårdrelation mellan sjuksköterskan och äldre kan 

förutsättningarna för att främja den äldres hälsa öka. Ett exempel på detta är 

genom en utav sjuksköterskans kärnkompetenser, samverkan i team (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Med insikt i den äldre personens upplevelser av 

ensamhet kan sjuksköterskan möjliggöra vårdkontakter mellan den äldre och 

andra yrkeskategorier, så som läkare, psykolog och kurator, vilket vidare kan 

minska ensamma äldres lidande.  

Behovet av meningsfulla relationer 

Upplevelser av ensamhet för äldre kan uppkomma till följd av en saknad av 

meningsfulla relationer. Litteraturstudiens andra centrala fynd visade att äldres 
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upplevelser av ensamhet kunde kopplas till en saknad av meningsfulla relationer 

med andra. Detta kunde bestå av en längtan efter en nära vän eller partner och 

därmed en relation där den äldre kunde dela med sig av sina tankar och känslor. 

Vikten bland dessa äldre låg därmed inte i ytliga kontakter med andra utan i en 

mer djup och meningsfull gemenskap. Att äldre upplever en saknad av 

meningsfulla relationer och att detta påverkar deras upplevelse av ensamhet 

styrker även en studie av Nicolaisen och Thorsen (2014). Många äldre beskrev där 

en önskan om djupare och mer meningsfulla relationer och att avsaknaden av 

denna typ av relation stärkte deras upplevelse av ensamhet. Vidare visade 

Kitzmüller et al. (2018) att religiös tro kan vara en skyddande faktor för 

uppkomsten av denna typ av ensamhet, då närheten till gud visades vara en 

meningsfull relation för den äldre. Genom att som sjuksköterska använda ett 

personcentrerat bemötande, skapas en grund för ett holistiskt vårdande där den 

äldres resurser och behov synliggörs (McCance & McCormack, 2017). Inom den 

personcentrerade omvårdnaden strävar sjuksköterskan efter att synliggöra såväl 

andliga, existentiella, psykiska och sociala behov (McCance & McCormack, 

2017). Genom att arbeta på detta sätt kan sjuksköterskan identifiera en religiös tro 

hos den äldre vilket i sin tur kan vara en skyddande faktor för ensamhet. Detta 

skydd kan ytterligare stärkas genom att sjuksköterskan i vården av den äldre 

möjliggör kontakt med sjukhuskyrkan eller liknande verksamheter. Även utan 

religiös tro som skyddande faktor kan ett personcentrerat bemötande från 

sjuksköterskan innebära en meningsfull relation för den äldre. Då tidigare studier 

visat att hinder i form av bristande tid hos vårdpersonal kan leda till att äldre inte 

vill dela med sig av sina upplevelser av ensamhet, anses en förbättringsmöjlighet 

vara att genom tillräckliga resurser skapa möjlighet för ett personcentrerat 

vårdmöte. Detta anses kunna bidra till att den äldre vill dela med sig av sina 

tankar och känslor med sjuksköterskan och kan därför resultera i en meningsfull 

relation och att den äldres lidande orsakat av ensamhet lindras.  

Ensamhet kopplat till äldres sociala krav 

Äldres krav på deras omgivning kan öka upplevelsen av ensamhet. Ett tredje 

centralt fynd i litteraturstudien visade att en del äldre undvek sociala interaktioner 

med andra människor om dessa inte ansågs passa in med deras individuella 
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sociala behov och krav, vilket i sin tur bidrog till deras upplevda ensamhet. Dessa 

individuella behov och krav kunde bestå av skillnader i ålder, intressen eller 

kulturell tillhörighet. Även om ökade sociala aktiviteter och interaktioner har 

visats ha en positiv effekt på individers hälsa visar annan forskning att det kan 

finnas svårigheter med detta tillvägagångssätt (Kellezi et al., 2019; Stuart et al., 

2022). Stuart et al. (2022) undersökte effekten av socialt umgänge som en 

behandling för ensamma personer och belyste att en svårighet med detta 

tillvägagångssätt var att möta enskilda individers sociala behov och krav. Om 

detta inte lyckades framkom det att socialt umgänge som behandling för ensamhet 

kunde ha en negativ effekt för hälsa och välmående. Att kulturella skillnader 

kunde vara ett hinder för äldre att minska känslor av ensamhet stärks även i en 

studie av Dobarrio-Sanz et al. (2021). Dessa skillnader ansågs bidra till ett socialt 

distanstagande vilket synliggjordes genom att många äldre uppgav att de inte ville 

umgås med främlingar med annan kulturell tillhörighet. Dessa studier tydliggör att 

ensamhet inte nödvändigtvis går att lindra genom socialt umgänge med andra. För 

att som sjuksköterska få insikt i vad som hade kunnat lindra den äldres upplevelse 

av ensamhet är det viktigt att genom ett personcentrerat bemötande främja ökad 

delaktighet (McCance & McCormack, 2017). Genom att öka den äldres 

delaktighet i vården skapas förutsättningar för individanpassad vård, där vården 

kan utformas utifrån den äldres individuella sociala behov och krav. Detta anses 

kunna minska de negativa effekter som påtvingade sociala interaktioner kan 

medföra den äldres hälsa samt lindra upplevelsen av ensamhet.  

Slutsats 

I takt med en ökande äldre befolkning finns det en risk för att ensamhet som ett 

betydande samhällsproblem kommer att öka. Litteraturstudien visar att ensamhet 

är ett komplext fenomen som både kan upplevas som något önskvärt, men som 

även kan innebära ett stort lidande för den drabbade. Då många ur denna 

åldersgrupp har en tät kontakt med vården ställer det därför krav på att 

sjuksköterskor och övrig vårdpersonal är väl införstådda i fenomenets olika 

aspekter. Äldre som lider av ensamhet kräver mycket resurser från hälso- och 

sjukvården vilket kan resultera i förlängda vårdtider. Orsaker till detta kan vara att 
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ensamhet i sig inte ses som något den äldre är villig att dela med sig om, då detta 

ställer krav på tillitsfulla relationer mellan patient och vårdpersonal. Ett hinder för 

att tillgodose denna typ av relation kan från vårdpersonalens perspektiv vara brist 

på tid, kunskap och förståelse för den äldres problem. Resultatet av det 

otillräckliga vårdmötet med ensamma äldre kan i sin tur bidra till minskade 

resurser och möjligheter till vård för andra patientgrupper. Denna litteraturstudie 

ger svar på hur ensamhet kan upplevas för äldre, däremot svarar den inte på frågan 

om hur vårdpersonal kan gå till väga för att lindra den äldres upplevelser av 

ensamhet. För att underlätta arbetet för sjuksköterskor, övrig vårdpersonal samt 

den drabbade äldre, anses därför vidare forskning inom detta område vara av vikt. 
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https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
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Bilaga 1. Sökschema 

Databas: Cinahl Complete 

Datum: 2022 04 01 

Syfte: Syftet var att beskriva upplevelsen av ensamhet hos personer 80 år och äldre. 

 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1. Äldre Aged [MH] OR 

” Aged, 80 and over” [fritext] OR 

Aged[fritext] OR 

Elder* [fritext] OR 

Old* [fritext] OR 

Geriatric* [fritext] OR 

” Elderly people” [fritext] OR 

” Elderly person” [fritext] OR 

”Older people” [fritext] OR 

”Older person” [fritext] 

1,247,890  

2. Upplevelse ” Life experiences” [MH] OR 

Phenomenology [MH] OR 

” Life experienc*” [fritext] OR 

Experienc* [fritext] OR 

Perception* [fritext] OR 

Perspective [fritext]   

782,928  

3. Kvalitativ 

studie 

”Qualitative studies” [MH] OR 

”Qualitative stud*” [fritext] OR 

Hermeneutic* [fritext] OR 

Interview* [fritext] OR 

”Qualitative research” [fritext] OR 

Narrative [fritext] 

444,299  

4. Ensamhet Loneliness [MH] OR 

Loneliness [fritext] OR 

”Social isolation” [fritext] OR 

Isolat* [fritext] OR 

Lonely [fritext] OR 

Alone* [fritext] 

 

218,347  

5.  1 AND 2 AND 3 AND 4 

  
2, 962  

Begränsningar Sökning nr. 5 + Peer reviewed + forskningsartikel + 

aged 80 and over + år 2017–2022 + engelskspråkig.  

299 6 
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Bilaga 1. Sökschema 

Databas: PsycINFO 

Datum: 2022 04 01 

Syfte: Syftet var att beskriva upplevelsen av ensamhet hos personer 80 år och äldre.  

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1. Äldre ” Aged” [Thesaurus] OR 

”Aged, 80 and over” [Title/Abstract] OR 

Aged [Title/Abstract] OR 

Elder* [Title/Abstract] OR 

Old* [Title/Abstract] OR 

Geriatric* [Title/Abstract] OR 

” Elderly people” [Title/Abstract] OR 

” Elderly person” [Title/Abstract] OR 

”Older age” [Title/Abstract] OR 

”Older person” [Title/Abstract] 

2,413,854  

2. Upplevelse ” Life experiences” [Thesaurus] OR 

Phenomenology [Title/Abstract] OR 

” Life experienc*” [Title/Abstract] OR 

Experienc* [Title/Abstract] OR 

Perception* [Title/Abstract] OR 

Perspective [Title/Abstract]   

1,521,990  

3. Kvalitativ studie ” Qualitative methods” [Thesaurus] OR 

” Qualitative stud*” [Title/Abstract] OR 

Hermeneutic* [Title/Abstract] OR 

Interview* [Title/Abstract] OR 

” Qualitative research” [Title/Abstract] OR 

Narrative [Title/Abstract] 

731,069  

4. Ensamhet Loneliness [Thesaurus] OR 

Loneliness [Title/Abstract] OR 

” Social isolation” [Title/Abstract] OR 

Isolat* [Title/Abstract] OR 

Lonely [Title/Abstract] OR 

Alone* [Title/Abstract] 

164,963  

5.  1 AND 2 AND 3 AND 4 9,716  

Begränsningar  Sökning nr. 5 + Publicerings år 2017–2022 + 

engelskspråkiga artiklar +  Peer-reviewed + Aged 

(65+ years) + Qualitative study 

482 13 (4)  
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Bilaga 1. Sökschema 

Databas: PubMed 

Datum: 2022 04 01 

Syfte: Syftet var att beskriva upplevelsen av ensamhet hos personer 80 år och äldre.  

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1. Äldre Aged [MeSH] 

”Aged, 80 and over” [Title/Abstract] OR 

Aged [Title/Abstract] OR 

Elder* [Title/Abstract] OR 

Old* [Title/Abstract] OR 

Geriatric* [Title/Abstract] OR 

” Elderly people” [Title/Abstract] OR 

” Elderly person” [Title/Abstract] OR 

”Older people” [Title/Abstract] OR 

”Older person” [Title/Abstract] 

6,727,288  

2. Upplevelse ” Life experience” [MeSH] OR 

Phenomenology [Title/Abstract] OR 

” Life experienc*” [Title/Abstract] OR 

Experienc* [Title/Abstract] OR 

Perception* [Title/Abstract] OR 

Perspective [Title/Abstract]   

2,029,645  

3. Kvalitativ studie ” Qualitative study” [MeSH] OR 

” Qualitative stud*” [Title/Abstract] OR 

Hermeneutic* [Title/Abstract] OR 

Interview* [Title/Abstract] OR 

” Qualitative research” [Title/Abstract] OR 

Narrative [Title/Abstract] 

546,465  

4. Ensamhet Loneliness [MeSH] OR 

Loneliness [Title/Abstract] OR 

” Social isolation” [Title/Abstract] OR 

Isolat* [Title/Abstract] OR 

Lonely [Title/Abstract] OR 

Alone* 

2,740,356  

5.  1 AND 2 AND 3 AND 4 4,593  

Begränsningar  Sökning nr. 5 + Publicerings år 2017–2022 + 

engelskspråkiga artiklar +  80 and over: 80+ years 

336 5 (4) 
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Bilaga 2. Artikelöversikt (kvalitativ) 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmeto

d 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Cohen-Mansfield, J., 

& Eisner, R.  

 

The meanings of 

loneliness for older 

persons. 

 

Israel, 2018.  

Syftet var att hitta 

verktyg för att 

minska 

ensamheten bland 

äldre.  

 

 

 

 

Bekvämlighetsurval. 

35 deltagare; 66* – 

92 år gamla. 29 

kvinnor, 6 män.  

Inkl: minst 65 år*, 

känslan av ensamhet 

samt önskan av 

sällskap.  

Exkl: demens och 

depression.  

Individuell intervju 

samt frågeformulär.  

Intervjutid saknas.  

Forskningsassistenter 

genomförde individuella 

intervjuer. Frågorna finns 

beskrivna.  

Deltagarna kom från olika 

äldreboenden.  

Förförståelse saknas. Etiskt 

godkänd.  

Båda forskarna var med i 

analysprocessen.  

Analys: induktiv 

innehållsanalys. 

 

 

Resultatet visade att 

ensamhet beskrevs som en 

negativ känsla med 

avsaknad av nära social 

kontakt med andra.  

Ensamheten blev mer 

intensiv under vissa 

tidpunkter på dygnet.  

Många upplevde även 

ensamhet till följd av en 

närståendes bortgång, men 

hade strategier för att hålla 

sig distraherade.  

Citat finns.  

Tillförlitlighet: Sänks då det ej 

fanns ett tydligt beskrivet syfte. 

Stärks då citat från intervjuerna 

visar ett djup på intervjuerna.  

Verifierbarhet: Stärks då 

intervjufrågorna står beskrivna. 

Pålitlighet: Stärks då mer än en 

person genomfört analysen. 

Sänks då författarnas 

förförståelse ej står beskriven.  

Överförbarhet: Stärks av väl 

beskriven kontext.   

 

Coll-Planas, L et al.  

 

” Not alone in 

loneliness”: A 

Qualitative 

evaluation of a 

program promoting 

social capital among 

lonely older people 

in primary health 

care.  

 

Spanien, 2021. 

Syftet var att 

utforska 

deltagarnas 

upplevelse av 

ensamhet och 

delaktighet före 

programmets 

början och dess 

upplevda 

fördelar. 

Ändamålsenligt 

urval.  

23 deltagare; 22 

kvinnor och 1 man. 

65* – 80+ år gamla. 

Inkl: medlemmar i 

programmet.  

Exkl: precis påbörjat 

programmet. 

Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor. 

Intervjutid: 60 min. 

Intervjuerna skedde mellan 

december 2011 och juli 

2012. Materialet spelades in 

och transkriberades av  

forskarna. Pilot testad.  

Förförståelse finns. 

Etiskt godkänd. Materialet 

analyserades individuellt av 

de två forskarna.  

Analys: tematisk 

innehållsanalys.  

 

Många av deltagarna ansåg 

att ensamheten blev värre 

efter de förlorat sin partner.  

Vidare uttryckte många att 

de kände sig ensamma trots 

familj och vänner. Många 

äldre uppgav dessutom att 

de slutat gå till diverse 

tillställning pga 

försämringar i sjukdom, 

bristande ekonomi och 

flytt.  

Citat finns. 

Tillförlitligheten: stärks då 

studien svarar på syftet.  

Verifierbarheten: stärks då 

analysprocessen är väl beskriven.  

Pålitligheten: stärks då det finns 

en förförståelse beskriven och då 

mer än en har deltagit i analysen.  

Överförbarheten: sänks då den 

kan vara svår att överföra till 

liknande kontexter. 
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Bilaga 2. Artikelöversikt (kvalitativ) 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmet

od 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Hemberg et al. 

 

” Homeless in life” – 

loneliness experienced 

as existential suffering 

by older adults living 

at home: a caring 

science perspective. 

 

Finland, 2018. 

Syftet var att 

genom ett 

omvårdnadsvete

nskapligt 

perspektiv 

utforska och 

skapa förståelse 

kring 

erfarenheter av 

lidande skapat 

av ensamhet 

bland äldre 

vuxna med 

hemtjänst. 

Ändamålsenligt 

urval. 

17 deltagare; 12 

kvinnor och 5 män. 

72* – 95 år gamla. 

Inkl: 65 år* eller 

äldre, vilja och kunna 

ge informerat 

samtycke, en önskan 

att dela med sig av 

sina erfarenheter.  

Exkl: saknas.  

Semistrukturerad 

guide med 

intervjuguide. 

Intervjutid: 30 – 90 min. 

Intervjuer genomfördes av 4 

forskare (en student). Forskarnas 

förförståelse finns beskriven. 

Etiskt godkänd. Materialet 

transkriberades och analyserades 

sedan av flera forskare m.h.a. 

latent innehållsanalys enl. 

Graneheim & Lundman.  

 

Många äldre sökte 

någon att kunna 

kommunicera 

med, andra 

uttryckte en 

önskan om att få 

vara själv. 

Majoriteten av de 

med 

ensamhetskänslor 

uppgav att det var 

på grund av 

förlust av både 

partner och 

försämrad hälsa. 

Tillförlitligheten: stärks av relativt 

långa intervjuer. 

Verifierbarheten: stärks då 

studiens intervjumetod är väl 

beskriven och av användandet av 

en intervjuguide. 

Pålitligheten stärks då fler än en 

person deltog i analysprocessen 

samt att forskarnas förförståelse 

finns beskriven. 

Överförbarheten sänks då samtliga 

deltagare bodde i samma kommun, 

men stärks av en väl beskriven 

kontext. 

 

Hwang, J et al.  

 

Loneliness and social 

isolation among older 

adults in a community 

exercise program: a 

qualitative study.  

 

Canada, 2018. 

Syftet var att 

tillhandahålla 

aktiviteter för 

att minska 

ensamhet och 

social isolering 

bland äldre 

personer. 

Ändamålsenligt 

urval.  

25 deltagare; 21 

kvinnor, 4 män. 65* 

– 88 år gamla. 

Inkl: saknas.  

Exkl: 

hörselnedsättning, ej 

tillgänglig under 

intervjuperioden. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Intervjutid: genomsnitt 30 min. 

Datainsamlingen: juni – augusti 

2015. Intervjufrågorna: testade 

och godkända.   

Enskilda intervjuer med öppna 

frågor. Beroende på svar ställdes 

följdfrågor. Intervjufrågorna 

finns beskrivna. Förförståelse 

saknas. Etiskt godkänd. 

Analysen genomfördes av två av 

forskarna. Huvudteman och 

subteman skapades.  

 

Resultatet visade 

att flytt, pension 

och bortgång av 

närstående, 

minskad 

möjlighet till 

socialt umgänge 

och var vanliga 

orsaker till 

ensamhetskänslor.  

Citat finns. 

Tillförlitligheten: stärks då citat 

finns beskrivna.  

Verifierbarheten: stärks då 

intervjufrågorna finns beskrivna.  

Pålitligheten: stärks då fler 

deltagit i analysen.  

Överförbarheten: stärks av väl 

beskriven kontext. 
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Bilaga 2. Artikelöversikt (kvalitativ) 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Koskinen et al. 

 

Life has given me 

suffering and desire – 

A study o older men’s 

lives after the loss of 

their life partners. 

 

Finland, 2021.  

 

Syftet var att 

få en fördjupad 

förståelse för 

äldre (80+) 

mäns liv efter 

förlusten av 

deras 

livspartner. 
 

Bekvämlighetsurval.  

5 deltagare; enbart män. 

81 – 91 år.  

Inkl: saknas.  

Exkl: saknas.  

Äktenskapslängd: 49 – 

67 år. Tid sedan förlust  

av livspartner 1–6 år.  

Individuella djupa 

intervjuer. 

Intervjutid: 1,5–2 timmar. 

Intervjuerna skedde mellan 

2017 – 2018.  Förförståelse 

saknas. Etiskt godkänd. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Därefter 

skedde en tematisk analys 

enligt Braun & Clarke’s 

metod. Samtliga forskare 

medverkade i  

analysprocessen tills 

konsensus nåtts. 

 

Resultatet visade att 

känslor av ensamhet 

uppkom vid 

vardagssysslor och att 

hemmet numera kändes 

tomt. De saknade att 

inte längre ha någon att 

dela livet med.  

Vidare ansåg de att 

andra inte förstod hur 

jobbigt det är att vara 

ensam.  

Citat finns. 

Tillförlitlighet: stärks genom  

relativt lång intervjulängd men 

sänks p.g.a. ett litet urval. 

Verifierbarhet: stärks genom 

en väl beskriven och detaljerad 

analysprocess. 

Pålitlighet: stärks då fler än en 

person deltog in 

analysprocessen, men sänks då 

forskarnas förförståelse inte 

finns beskriven. 

Överförbarheten stärks av 

välbeskriven kontext. 

Larsson, H et al.  

 

Contrasts in older 

persons’ experiences 

and significant others’ 

perceptions of 

existential loneliness.   

 

Sverige, 2019. 

 

Syftet var att 

belysa 

kontraster 

mellan 

begreppet 

upplevelse och 

uppfattning 

när det 

kommer till 

äldre och dess 

anhörigas syn 

på existentiell 

ensamhet. 

Ändamålsenligt urval.  

15 deltagare; 7 män och 

8 kvinnor. 76* – 101 år 

gamla.   

Inkl: saknas.   

Exkl: saknas. 

Individuell intervju som 

pågick tills nya svar ej 

längre kom fram samt 

intervju med deras 

anhöriga.  

 

Intervjutid: 46 till 147 min. 

Intervjuerna skedde mellan 

februari 2015 och juli 2016.  

Intervjuerna med anhöriga 

skedde mellan februari 

2015 och augusti 2016.  

Intervjufrågor finns 

beskrivna. Förförståelse 

saknas. Etiskt godkänd.  

Svaren analyserades av 

samtliga forskare. 

Analys: tematisk 

innehållsanalys.  

Samtliga deltagare 

beskrev en känsla av 

konstant väntande. 

Bristande aktiviteter för 

äldre och känslan av att 

inte ha någon att dela 

livet med bidrog till 

känslan av existentiell 

ensamhet. Bristande 

autonomi och förmågan 

att uttrycka önskningar 

var ytterligare faktorer 

som bidrog till 

existentiell ensamhet.  

Citat finns. 

Tillförlitligheten: stärks då 

studien svarar på syftet. Stärks 

då intervjutiden är lång, vilket 

visar att forskarna gått in på 

djupet i sina frågor.  

Verifierbarheten: stärks då 

intervjufrågorna finns 

beskrivna.  

Pålitligheten: stärks då fler 

forskare varit med i 

analysprocessen.  

Överförbarheten: stärks då det 

finns en tydligt beskriven 

kontext. 
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Bilaga 2. Artikelöversikt (kvalitativ) 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Larsson, K et al. 

 

”You never get used to 

loneliness” – Older 

adults’ experiences of 

loneliness when 

applying for going on 

a senior summer camp. 

 

Sverige, 2019. 

Syftet var att 

utforska varför 

deltagarna 

kände sig 

ensamma samt 

hur 

ensamheten 

upplevdes 

innan de åkte 

till 

sommarlägret. 

Bekvämlighetsurval. 

19 deltagare; 15 

kvinnor och 4 män. 

72* – 94 år gamla.  

Inkl: Personer som 

tidigare deltagit i ett 

sommarläger för 

ensamma äldre. 

Exkl: saknas 

Telefonintervju. 

Intervjulängd saknas.  

Intervjuerna genomfördes via 

telefon utav studiens 

huvudförfattare. 

Intervjuerna spelades inte in. 

Intervjuguide saknas. Etiskt 

godkänd. Intervjuernas 

innehåll skrevs ner och lästes 

igenom samt analyserades 

enl. Giorgi’s fyra stegs 

analysmetod. Samtliga 

författare deltog i analysen. 

 

Ensamhet upplevdes även 

om deltagarna hade ett bra 

socialt liv. Upplevelsen av 

ensamhet relaterades till att 

inte ha någon att dela livet 

med eller någon att vända 

sig till i förtroende. 

Citat finns. 

Tillförlitlighet: stärks p.g.a. ett 

stort urval, användandet av citat i 

resultatet men sänks p.g.a. icke 

beskriven intervjulängd. 

Verifierbarhet: sänks p.g.a. 

avsaknad av intervjuguide. 

Pålitlighet: stärks då fler än en 

person deltog i analysprocessen 

men sänks då intervjuerna inte 

spelades in. 

Överförbarhet: sänks då 

majoriteten av deltagarna var 

kvinnor. 

Mchugh Power, J-E et 

al.  

 

Exploring the meaning 

of loneliness among 

older adults in rural 

Ireland: a qualitative 

investigation.  

 

Irland, 2017. 

Syftet var att 

skapa en 

förståelse för 

hur äldre 

personer 

boende på 

landsbygden 

ser på 

ensamhet. 

Ändamålsenligt urval. 

9 deltagare; 70* – 91 

år  gamla. Enbart 

kvinnor. 

Inkl: 60 år* och äldre 

samt bo på 

landsbygden. 

Exkl: saknas.  

Semi-strukturerade 

intervjuer med 

intervjuschema.  

  

Deltagarna intervjuades i 

deras hem. Intervjutid: 30–60 

min, intervjuerna spelades in 

och transkriberades och 

skedde under sommaren 

2015. Förförståelse saknas. 

Etiskt godkänd. Analys: 

tematisk innehållsanalys.  

Framkommer ej vem som 

analyserat.   

Resultatet visade att 

ensamhet kan botas genom 

sociala interaktioner med 

andra samt att ensamhet 

förknippades med 

uttråkning och brist på 

aktivitet. Ensamhet sågs 

även av vissa som något 

som bidrog till en känsla 

av sårbarhet. 

Tillförlitligheten: stärks genom 

användandet av citat, sänks pga 

studiens smala geografiska 

omfång.  

Verifierbarheten: stärks genom 

användandet av bifogat 

intervjuschema.  

Pålitligheten: sänks då det ej 

finns beskrivit om fler än en 

forskare deltog i analysprocessen.  

Överförbarheten: sänks då 

studiens deltagare uteslutet var 

kvinnor. 
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Bilaga 2. Artikelöversikt (kvalitativ) 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Olofsson, J et al. 

 

Older migrants’ 

experience of 

existential loneliness. 

 

Sverige, 2021. 

 

Syftet var att 

undersöka 

äldre 

migranters 

upplevelse av 

existentiell 

ensamhet. 

Ändamålsenligt urval. 

15 deltagare; 12 kvinnor 

och 3 män. 66* – 99 år 

gamla.  

Inkl: minst 65 år*, födda 

utanför Sverige men talar 

svenska.  

Exkl: saknas.  

Tid i Sverige 27 - 73 år.  

Individuella intervjuer 

med öppna frågor. 

Intervjutid: 17 – 75 min.  

Intervjuerna skedde 

mellan oktober 2018 och 

maj 2019. Frågor ställdes 

till nya svar inte längre 

kom fram. Pilot testad. 

Etiskt godkänd. 

Intervjuerna 

transkriberades och lästes 

igenom av 

huvudförfattaren. Analys: 

tematisk analys enl. Braun 

& Clarke. Samtliga 

författare deltog i 

analysprocessen.  

Upplevelsen av existentiell 

ensamhet beskrevs som 

något svårt speciellt efter 

frivillig flytt till nytt land. 

Många upplevde känslor av 

meningslöshet. Vidare visade 

det sig att känslorna kunde 

minska när de fick umgås 

med personer från deras 

hemland. Citat finns. 

Tillförlitlighet: stärks av 

användandet av citat men 

sänks av förekomsten av 

korta intervjuer.  

Verifierbarhet: stärks av 

användandet av en vedertagen 

analysmetod. 

Pålitlighet: stärks av att flera 

personer deltagit i analysen. 

Överförbarhet: kan överföras 

till liknande kontexter med 

migranter.  

Ost Mor, H et al.  

 

The definition and 

categories of positive 

solitude: older and 

younger adults’ 

perspectives on 

spending time by 

themselves.  

 

Israel, 2021. 

 

Syftet var att 

utforska, förstå 

och vidga 

kunskapen 

kring 

fenomenet 

ensamhet. 

 Ändamålsenligt urval.  

124 deltagare; 46 män och 

78 kvinnor. 18* – 85+ år 

gamla.  

Inkl: saknas.  

Exkl: kognitiv 

nedsättning.  

Speciellt utformad 

intervjuguide skapades för 

studiens syfte. 

Semistrukturerad intervju 

med öppna frågor. 

Deltagarna intervjuades 

på deras modersmål. 

Intervjutid: 45–90 min. 

Frågorna finns beskrivna.  

Etiskt godkänd. Fyra stegs 

analys användes för att 

analysera svaren och 

översattes till hebreiska 

av 

forskningsassistenterna. 

Induktiv innehållsanalys.   

Resultatet visade att det 

fanns positiva aspekter till att 

vara ensam. Majoriteten av 

deltagarna uppskattade egen 

tid. Många uttryckte ett lugn 

kring tystnad och fördelen 

med att hålla sig upptagen 

med diverse aktiviteter och 

rutiner dagtid. 

Citat finns.    

Tillförlitligheten: stärks då 

studien svarar på syftet och då 

citat från intervjuerna finns 

med. 

Verifierbarheten: stärks då 

intervjufrågorna står beskriva. 

Pålitligheten: stärks då fler 

personer deltagit i analysen. 

Överförbarheten: stärks då 

det finns en väl beskriven 

kontext. 
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Bilaga 2. Artikelöversikt (kvalitativ) 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Park, H et al. 

 

Lonely ageing in a 

foreign land: Social 

isolation and loneliness 

among older Asian 

migrants in New 

Zealand 

 

Australien & Nya 

Zeeland, 2018.  

 

Syftet var att 

utveckla 

förståelsen av 

ensamhet och 

social isolering 

utifrån äldre 

asiatiska 

migranters 

perspektiv. 

Ändamålsenligt och 

snöbollsurval. 

10 deltagare, endast 

kvinnor. 74* – 84 år 

gamla.  

Inkl: minst 65 år*, 

migranter från Asien 

som talar mandarin 

eller koreanska. 

Exkl: kognitiv 

nedsättning. 

Semi strukturerade 

intervjuer med 

intervjuguide. 

Intervjutid: 40 – 130 

min. Intervjuerna skedde 

mellan juni och 

december 2016. 

Förförståelse saknas.  

Etiskt godkänd. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 

Analys: tematiskt 

analysmetod enl. Braun 

& Clarke, utförd av två 

forskare. 

 

Resultatet visade att de äldre 

vid något tillfälle efter 

migrationen upplevde höga 

nivåer av social isolation och 

ensamhet.  

De ville inte vara en börda för 

sina anhöriga genom att 

besvära dem, vilket ökade 

deras upplevelse av ensamhet.  

Citat finns.  

Tillförlitlighet: stärks av 

användandet av citat i resultat 

samt att detta speglade studiens 

syfte. 

Verifierbarhet: stärks genom 

användandet av intervjuguide 

samt vedertagen analysmetod. 

Pålitlighet: sänks då författarnas 

förförståelse ej finns beskriven. 

Överförbarhet: sänks p.g.a. ett 

homogent urval där endast 

kvinnor deltog.  

Paque, K et al. 

 

Living in a nursing 

home: a 

phenomenological 

study exploring 

residents’ loneliness 

and other feelings 

 

Belgien, 2018. 

Syftet var att 

utforska 

känslor av 

ensamhet hos 

personer på 

äldreboende. 

Bekvämlighetsurval. 

11 deltagare; 7 kvinnor 

och 4 män. 74* – 92 år 

gamla. 

Inkl: minst 64 år*, 

pratade holländska, 

boende på äldreboende 

i minst 3 månader. 

Exkl: demens, afasi, 

palliativt vårdande och 

boende på 

korttidsboende.  

Individuella intervjuer 

med intervjuguide.  

Intervjutid: 30 - 90 min. 

Förförståelse saknas.  

Etiskt godkänd. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades.  

Tolkande 

fenomenologisk analys i 

6 steg enl. Smith, 

Flowers & Larkin. 

Analys genomfördes 

och granskades av flera 

forskare.  

De boendes obesvarade behov 

av meningsfulla relationer 

spelade en avgörande roll för 

känslor av ensamhet. 

Förlorat självbestämmande r.t. 

att bo på äldreboende ansågs 

påverka känslor av ensamhet 

och ledde till bl.a. känslor av 

sorg. 

Citat finns. 

Tillförlitlighet: stärks då studiens 

resultat svarade på syftet samt av 

användandet av citat i resultatet 

Verifierbarhet: stärks av 

användandet av intervjuguide. 

Pålitlighet: sänks då förförståelse 

inte finns beskriven. 

Överförbarhet: stärks p.g.a. en 

tydlig kontext vilket tillåter 

läsaren att bedöma om resultatet 

kan överföras till annan 

population. 
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Bilaga 2. Artikelöversikt (Kvalitativ)      

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Tiilikainen. E., & 

Seppänen. E. 

 

Lost and unfulfilled 

relationships 

behind emotional 

loneliness in old 

age. 

 

Finland, 2017. 

 

Syftet var att 

undersöka äldre 

personers levda 

erfarenheter av 

emotionell 

ensamhet.  

Ändamålsenligt urval. där 

10 deltagare; 4 kvinnor och 

6 män. 70* - 84 år gamla.  

Inkl: saknas. 

Exkl: saknas. 

Boende i stadskärna, förort 

eller på landsbygden. 

Intervjuguide saknas.  

Djupa individuella 

intervjuer. 

 

Intervjutid: 1 - 3 timmar. 

Intervjuerna skedde under 

år 2010. Förförståelse 

saknas. Etiskt godkänd. 

Intervjuerna spelades in för 

att sedan transkriberas.  

Analys enl. Derek Layders 

modell för adaptiv teori 

som utfördes av båda 

författarna.  
 

Resultatet visade att 

avsaknad eller förlust av 

partner och frånvaron av 

meningsfulla 

vänskapsrelationer stärkte 

känslor av emotionell 

ensamhet. Ensamheten 

skapade känslor av 

meningslöshet, smärta 

och sorg.  

Citat finns. 

Tillförlitlighet: stärks p.g.a. 

vältilltagen intervjulängd samt 

användandet av citat i resultatet. 

Verifierbarhet: sänks då 

användandet av intervjuguide ej 

finns beskrivet. 

Pålitlighet: stärks då båda 

författarna arbetat med analysen, 

sänks då författarnas 

förförståelse ej finns beskriven. 

Överförbarheten stärks p.g.a. ett 

heterogent urval. 

Ugochi-Ojembe, 

B., & Ebe-Kalu, M. 

 

Describing reasons 

for loneliness 

among older people 

in Nigeria.  

 

Storbritannien & 

Canada, 2018. 

 

Syftet var att 

beskriva 

förekomsten av 

ensamhet och 

dess faktorer 

bland äldre 

personer i 

Nigeria. 

Snöbollsurval. 

12 deltagare; 7 kvinnor, 5 

män. 62* – 88 år gamla.  

Inkl: minst 55 år*, lever 

själva, upplever/upplevt 

ensamhet senaste 12 

månaderna eller känt sig 

isolerade senaste året.  

Exkl: nedsatt kognitiv 

förmåga.  

Individuell intervju med 

öppna frågor. 

Intervjulängd: 45 – 60 min.  

Pilotintervju användes. 

Intervjufrågor finns ej 

beskrivna. Förförståelse 

finns. Etiskt godkänd. 

Intervjuerna spelades in. 

Fler än en forskare 

genomförde analysen. 

Analys: induktiv 

innehållsanalys. 

 

Resultatet visade att 

samtliga beskrev en 

obehaglig känsla kring 

ensamhet. Känslan blev 

mer påtaglig när det ej 

fanns någon att prata med. 

Samt att känslan av 

ensamhet blev starkare 

vid högre ålder då andra 

åkommor förvärrade 

situationen.   

Citat finns. 

Tillförlitlighet: Stärks då 

resultatet speglar syftet.  

Verifierbarhet: Sänks då 

intervjufrågorna ej står 

beskrivna. Stärks då 

genomförandet är väl beskrivit.  

Pålitlighet: Stärks då fler än en 

person genomför analysen, samt 

då förförståelsen finns. 

Överförbarhet: Kan överföras 

till kontexter med samma 

inklusionskriterier som studien. 
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Bilaga 2. Artikelöversikt (Kvalitativ)      

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmet

od 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Van Hout, E et al.  

 

An exploration of 

spousal caregivers’ 

well-being after the 

death of their 

partners who were 

older cancer patients 

– A 

phenomenological 

approach.  

 

Belgien & Tyskland, 

2020. 

Syftet var att 

skapa en 

förståelse för 

välbefinnandet 

hos nyligen 

sörjande makar 

som tog hand 

om sin 

cancersjuka 

partner. 

Ändamålsenligt 

urval.  

11 deltagare; 

könsfördelning 

framkommer inte. 

77* – 87 år gamla.  

Inkl: sörjande i minst 

3 månader och 

maximalt 1 år.  

Exkl: sörjandet inte 

stämde överens med 

inkl.  

Individuell intervju. 
 

Intervjutid: 34 – 94 min. 

Intervjuerna spelades in och 

skedde mellan november 

2018 och februari 2019. 

Pilot testad. Etiskt godkänd. 

Intervjun utfördes av en av 

forskarna. Intervjuerna 

fortlöpte tills det inte kom 

fram nya svar.  

Analysen gjordes av två av 

forskarna. Induktiv 

innehållsanalys. 

Resultatet visade att 

många inte ville fortsätta 

leva vidare efter de 

förlorat sin livspartner. 

Vidare framkom att 

många upplevde en 

ensamhetskänsla och 

tomhet som uppstått. 

Vilket gjorde det svårt 

får dem att fortsätta se 

något positivt.  

Citat finns. 

Tillförlitligheten: stärks då studien 

svarar på syftet, sänks då syftet inte 

beskriver tidsgränsen.  

Verifierbarheten: sänks då 

intervjufrågorna ej står beskrivna.    

Pålitligheten: stärks då fler än en 

varit med i analysprocessen.  

Överförbarheten: stärks då den kan 

överföras till liknande kontexter. 

Sänks då det är svårt att uttala sig om 

framtiden. 

Vasileiou, K et al.  

 

Experiences of 

loneliness associated 

with being an 

informal caregiver: a 

qualitative 

investigation.  

 

Storbritannien, 2017. 
 

 

 

Syftet var att 

undersöka 

vårdgivares 

redogörelser 

för 

upplevelsen av 

ensamhet 

kopplade till 

sin 

vårdsituation. 

 Ändamålsenligt 

urval. 

16 deltagare; 11 

kvinnor och 5 män. 

24*–91 år gamla.  

Inkl: saknas.   

Exkl: saknas. 

Semi strukturerade 

intervjuer med 

intervjuguide. 

Intervjutid: 25 – 90 min.  

Intervjuerna spelades in och 

översattes sedan ord för ord. 

Data samlades in mellan 

oktober och november 

2015. Etiskt godkänd.  

Förförståelse saknas. 

Analysen bestod av en sex 

stegs analys enligt Braun 

och Clark. Analys: tematisk 

innehållsanalys. 

 

Resultatet visade att 

ensamhetskänslorna 

uppkom till känslan av 

att vara låst till hemmet 

med den hen vårdade.  

Limiterad frihet skapade 

ensamhetskänslor. 

Att vårda en maka/make 

i hemmet skapade känsla 

av social isolering och 

minskade deras sociala 

umgänge och egen tid.  

Citat finns.  

 Tillförlitlighet: stärks då studien 

anses svarar på syftet. 

Verifierbarheten: sänks då det inte 

framkommer hur många som 

genomfört analysen, stärks då 

analysen finns väl beskriven.  

Pålitligheten: sänks då det inte finns 

en förförståelse beskriven.  

Överförbarheten: stärks då den kan 

överföras till liknande kontexter. 

 

*Vid artiklar vars åldersgrupp var lägre än studiens inklusionskriterier, användes endast resultat från personer 80 år och äldre.  


