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ABSTRAKT 

Bakgrund Ofrivillig ensamhet är ett utbrett problem hos de äldre. Sjuksköterskor möter de 

äldre när de fått konsekvenser av den ofrivilliga ensamheten och bör därför kunna erbjuda 

åtgärder när den ofrivilliga ensamheten är grunden till ohälsan. Vald teoretisk referensram 

för arbetet är KASAM- Känsla av sammanhang, vilken belyser vikten av att befinna sig i 

ett sammanhang. 

Syfte Att belysa åtgärder för att minska upplevelsen av ofrivillig ensamhet hos äldre. 

Metod Vald metod är systematisk litteraturstudie med en induktiv ansats. Antalet 

inkluderade artiklar är 12 stycken, vilka är av kvantitativ och kvalitativ ansats, samt en 

mixed-method. Inkluderade artiklar är hämtade från databaserna Cinahl och PubMed. 

Artiklarna granskades för att sedan analyseras utifrån utsagor, koder och teman, vilka 

diskuterades mot den teoretiska referensramen.  

Resultat Resultatet visade tre teman; socialt sammanhang, internetanvändning och fysisk 

aktivitet. 

Slutsats Denna systematiska litteraturstudie visar att sjuksköterskan, genom stöd och 

motivation till att vara socialt aktiv, kan hjälpa den äldre till att uppleva en minskad känsla 

av ofrivillig ensamhet. 

 

NYCKELORD 

Ofrivillig ensamhet, sjuksköterskans roll, åtgärder och äldre personer 

 

TACK 

Vi vill tacka vår handledare Lise-Lotte för uppmuntrande stöttning under arbetets gång. Vi 

vill också tacka varandra för ett utomordentligt gott samarbete. 
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INLEDNING 

Sverige består av en åldrande befolkning. Var femte person är över 65 år, vilket är en siffra som 

är ständigt stigande då våra äldre lever allt längre (Svenska statistiska centralbyrån [SCB], 

2016). I oktober 2016 kom Socialstyrelsen ut med ett pressmeddelande angående resultatet av 

en undersökning, vilken belyste äldres mående hos de över 65 år och som brukar äldreomsorg. 

Undersökningen visade att var tionde person av de som deltog i studien, lider av besvär med 

ängslan, oro eller ångest och 58 procent uppgav att de besvärades av ofrivillig ensamhet 

(Socialstyrelsen, 2016). Det finns ett samband mellan att vara gammal och uppleva ofrivillig 

ensamhet, vilket är ett ämne som under den senaste tiden blivit allt mer uppmärksammat och 

omdiskuterat. För de som drabbats av ofrivillig ensamhet tycks det gå att urskilja en inverkan på 

dessa människors hälsa. Vi har båda varit yrkesverksamma inom äldrevården och därmed 

uppmärksammat att många av de äldre lidit av ofrivillig ensamhet. I rollen som sjuksköterska 

kommer möten med äldre patienter utgöra en naturligt stor del av yrket. Vi anser att i relation 

till detta skapas ett behov av att bättre förstå hur äldre personer kan påverkas av fenomenet 

ofrivillig ensamhet och vilka möjligheter sjuksköterskan har att bemöta detta, vilket gör ämnet 

intressant att studera.   

 

BAKGRUND 

Ensamhet som begrepp 

För den som lider av ofrivillig ensamhet kan upplevelsen vara en komplex och besvärlig känsla 

att beskriva. Likaså kan ordet ensam vara ett komplext begrepp att definiera, då det kan ta olika 

form i olika sammanhang. Enligt Roos och Malan (2012) är ensamhet något som kan ses som 

både positivt och negativt, då självvald ensamhet är vad som företräder det positiva, medan 

social ensamhet representerar den ofrivilliga och negativa ensamheten (Roos & Malan, 2012). 

Genom att söka en förklaring på ordet ensam i nationalencyklopedin (NE, 2016) ges en mer 

ensidigt negativ bild av begreppet, då ensam förklaras, som en person utan anhöriga, nära 

vänner eller sällskap. Nilsson (2012) har genomfört en begreppsanalys av ordet och hon 

definierar ensam som ”att vara tillsammans med sig själv” eller som en existens i det totala. 

Enligt Nilsson (2012) syftar begreppet ensamhet på både en upplevd ensamhet och en reell 

ensamhet. Även Dahlberg (2007) talar om ensamhet och förklarar det som ett fenomen som 

skiljer sig mot bakgrund av samhörighet, gemenskap och sammanhang. Dahlberg (2007) 

beskriver skillnad på ”vald ensamhet” och ofrivillig ensamhet, då en individ själv kan stå 

ansvarig för att ha avvisat en möjlighet till gemenskap till förmån för någon annan typ av 
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samhörighet eller delaktighet. Det som enligt Dahlberg (2007) kännetecknar den ofrivilliga 

ensamheten, är en känsla eller upplevelse av att inte höra till någon eller sakna delaktighet i 

världen. Känslan av brist på delaktighet står i relation till upplevelse av ensamhet, vilket därmed 

innebär att det går att uppleva ensamhet även om det finns andra människor runt omkring en. I 

denna uppsats är det ofrivillig ensamhet, det vill säga ensamhet i dess negativa bemärkelse som 

kommer vara i fokus.    

 

Ofrivillig ensamhet hos äldre 

Med en stigande ålder följer för många en sjunkande fysisk och kognitiv förmåga vilket 

påverkar både orken och möjligheten att delta i sociala sammanhang (Petersen, Austin, Mattek 

& Kaye, 2015; Roos & Malan, 2012). Att vara begränsad till att inte kunna röra sig fritt utanför 

hemmet jämfört med tidigare, ger också en påverkan i upplevelsen av att känna sig delaktig i sin 

omvärld (Petersen et al., 2015). Andra faktorer som påverkar den äldres sociala förhållanden är 

att vänner och maka/make dör (Världshälsoorganisationen [WHO], 2016). Samtliga av dessa 

ovan nämnda faktorer är komponenter som påverkar den äldres delaktighet socialt och 

delaktighet av sin omvärld, vilket för många, leder till en känsla av ofrivillig ensamhet. 

Ofrivillig ensamhet är något som kan visa sig genom olika uttryck och en av uppgifterna enligt 

socialstyrelsens rapport (2016) är att personal inom äldreomsorgen måste bli bättre på att 

uppmärksamma när våra äldre lider av ofrivillig ensamhet. Det har framkommit att många kan 

uppleva det svårare, att tala om sin känsla av ensamhet, än att tala om kroppslig sjukdom, 

konflikter eller andra problem (Nilsson, 2012; Socialstyrelsen, 2016). I kontakt med vården har 

det visat sig att när den äldre talat om sin ofrivilliga ensamhet, har denne ofta använt sig av 

begrepp såsom nedstämd, naken eller livlös (Nilsson, 2012). Ett annat uttryckssätt för ofrivillig 

ensamhet är att visa sig genom ospecifik smärta. Enligt Strang (2014) ligger förklaringen 

bakom detta i att ofrivillig ensamhet aktiverar samma centra i hjärnan som fysisk smärta. 

Ofrivillig ensamhet kan föranleda en långvarig lågintensiv stress, vilken i sin tur kan orsaka 

bland annat hypertoni, hjärtinfarkt, stroke och demens. Ofrivillig ensamhet är en större 

riskfaktor för att dö i förtid än risken att dö av fetma eller fysisk inaktivitet. Han menar också att 

risken för att dö av ofrivillig ensamhet är lika stor som risken att dö av rökning. 

 

 



  
 

3 

Sjuksköterskans yrkesroll 

I takt med att människan blir äldre ökar också risken för att drabbas av sjukdom och/eller 

funktionsnedsättningar. I sin tur leder detta till ökade krav på vården inom både kommun och 

landsting för att kunna bemöta och anpassa hjälpen till varje individs behov och önskemål 

(Socialstyrelsen, 2016). Enligt WHO (2016) kan den äldres hälsa förbättras genom att skapa 

levnadsförhållanden och miljöer som stödjer välbefinnande och tillåter den äldre att leva ett 

hälsosamt och integrerat liv. Detta bygger på strategier som säkerställer att den äldre har 

resurser som krävs för att tillgodose sina grundläggande behov såsom: trygghet och frihet; 

socialt stöd och sociala program för den som bor ensam; samt lämpliga bostäder (WHO, 2016). 

Sjuksköterskan bär ett stort ansvar för att ge den äldre en vård som är både individfokuserad, 

jämlik och säker. Vården ska genomföras i samråd och med hänsyn för den äldres 

självbestämmande och integritet. För att säkerställa att vården blir patientsäker och av god 

kvalité måste både chefer, vårdgivare samt hälso- och sjukvårdspersonal jobba efter kraven som 

omfattar bemötande, information, delaktighet och kontinuitet (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Bindels et al. (2014) beskriver hur personer som är 70 år och äldre och har kontakt med en 

sjuksköterska vill att kontakten ska se ut, vad de förväntar sig av sjuksköterskan och vilken 

relation de har. De äldre upplever sjuksköterskan ha en övergripande och sammankopplande 

funktion. De äldre får hjälp med de medicinska problemen, men också med de situationer de 

möter och behöver hantera i vardagen. Det kan handla om att fylla i ansökningar, att få kontakt 

med andra professioner eller få hjälp med avlastning om de är anhörigvårdare bland annat. En 

viktig aspekt är att sjuksköterskan fyller en roll när det kommer till den sociala delen av livet. 

Flera av studiens deltagare beskriver det som en befriande känsla att bara få prata lite med 

sjuksköterskan, att ha någon att delge sina tankar och att få berätta hur de mår. Tack vare att 

sjuksköterskan kommer, känner de sig inte inte lika ensamma. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2008) är en del av sjuksköterskans uppgift att arbeta utifrån ett holistiskt 

och salutogent förhållningssätt. Det innebär att sjuksköterskan ska se och förstå vad som gör att 

den enskilda individen kan bibehålla en god hälsa. Detta kan göras genom att motivera och 

stödja den äldre till att tillvarata egna resurser. Genom att se det friska hos den äldre, samt att 

uppmärksamma och respektera dess värderingar och meningsupplevelser kan sjuksköterskan 

stötta och motivera den äldre mot ett välmående liv och därmed minska den ofrivilliga 

ensamheten. 
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Teoretisk referensram - KASAM 

Hur ensamhet upplevs av den enskilda individen kan tolkas genom den sociologiska teorin 

KASAM – känsla av sammanhang, vilken är en del i det salutogena perspektivet (Antonovski, 

2005). Det salutogena perspektivet innebär att fokusera på det som gör individen frisk snarare 

än sjuk. KASAM bygger på tre centrala begrepp; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet beskriver i vilken grad individen har förmåga att tolka och förstå sin omvärld och 

sina egna upplevelser. Hanterbarhet förklarar vilken förmåga individen har att identifiera och 

utnyttja tillgängliga resurser i olika situationer och sammanhang. Meningsfullhet innebär 

individens förmåga att se livets händelser som utmaningar, istället för bördor och tycka det är 

värt att känslomässigt engagera sig i dessa händelser (Antonovski, 2005). Dessa tre begrepp är 

beroende av varandra och skapar tillsammans en helhet, du måste kunna förstå vad som sker för 

att kunna hantera det och se meningsfullheten i att bemöta det som uppstått. Trots att de tre 

begreppen är beroende av varandra är dock meningsfullhet av störst betydelse. Att känna en 

mening i livet påverkar hur vi begriper och hanterar de situationer livet erbjuder. Skulle 

individen uppleva en lägre grad av begriplighet och hanterbarhet, kan en högre känsla av 

meningsfullhet väga upp för dessa (Antonovski, 2005). De som upplever att de kan hantera och 

förstå livet trots olyckliga händelser och finna en mening i dessa har en generellt bättre hälsa 

och en större förmåga att bemöta svårigheter i livet (Gassne, 2008). 

 

Antonovski (2005) menar att människan alltid befinner sig mellan de två motpolerna hög 

livskvalité och låg livskvalité och ju närmare hög livskvalité individen har, desto större 

KASAM upplever denne. Individen befinner sig aldrig på en utav polerna, utan på en svävade 

skala åt ett eller annat håll. Vart individen befinner sig är ständigt variereande genom hela livet, 

vilket beror på inställningen individen har till de livssituationer denne möter. Genom att 

uppleva KASAM har individen större förmåga att möta livets svårigheter (Gassne, 2008). 

Antonovski (2005) förklarar känsla av sammanhang som en avgörande faktor för hur en individ 

kan hantera stressituationer, vilket blir avgörande för hälsotillståndet. I vilken grad individen 

upplever hälsa beror på dennes generella förhållningssätt till livet och hur förmögen denne är att 

hantera svåra situationer. En förutsättning för att kunna hantera svåra situationer är att förstå 

och se sammanhang, för att känna motivation till att påverka situationen (Antonovski, 2005). 

Ålderdom kan för många innebära att förlora någon eller något som tidigare varit av stor 

betydelse, vilket kan kopplas till förlusten av känsla av sammanhang – KASAM. Likaså är det 

samma förluster som leder till den ofrivilliga ensamheten (Petersen, Austin, Mattek & Kaye, 
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2015). Förlusten behöver med andra ord inte enbart innebära förlusten av någon nära, utan kan 

innebära förlusten av kognition eller en kroppslig förmåga (Socialstyrelsen, 2016). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Den äldre befolkningen ökar i Sverige och många äldre upplever ofrivillig ensamhet. Den 

ofrivilliga ensamheten kan komma till uttryck genom både psykiska och somatiska symtom, 

såsom ångest och smärta. Det innebär att fler människor behöver omsorg och många äldre blir 

socialt isolerade. Aktuella undersökningar från Socialstyrelsen visar att många äldre upplever 

ofrivillig ensamhet. Att uppleva ofrivillig ensamhet kan innebära påföljder som stress, hjärt-

kärlsjukdomar, depression och död. Genom att identifiera ofrivillig ensamhet hos äldre personer 

som sjuksköterskan möter, kan det ge sköterskan en möjlighet att arbeta med åtgärder mot 

ensamhetens negativa konsekvenser och förhoppningsvis minska den äldres ofrivilliga 

ensamhet. 

 

SYFTE 

Att belysa åtgärder för att minska upplevelsen av ofrivillig ensamhet hos äldre. 

 

METOD 

Vi valde att göra en systematisk litteraturstudie med en induktiv ansats för att granska och 

sammanställa redan befintlig forskning som belyste olika åtgärder mot ofrivillig ensamhet hos 

äldre. Sammanfattningsvis utformade vi en planering, genomförde en systematisk 

litteratursökning, kritiskt granskade och slutligen sammanställde litteraturen till ett eget resultat. 

Enligt Kristensson (2014) var en systematisk litteraturstudie att föredra då behov fanns av att 

sammanställa tidigare forskning för att kunna finna svar på specifika frågor. Ytterligare ett 

behov som kunde tillfredsställas genom systematiska litteraturstudier var att det ledde till en 

fördjupad kunskap inom ett detaljerat område. Kristensson (2014) menade också att nyttan med 

systematiska litteraturstudier låg både i att se tidigare forskningsmetoder, men även i att kunna 

identifiera vilka områden som saknade eller behövde ytterligare forskning.    

 

Inklusion- och exklusionskriterier 

Till en början försökte vi begränsa våra sökningar till artiklar ej äldre än fem år, men då det 

visade sig att ett stort antal av de träffar vi fick inte var relevanta för vårt ämne valde vi att sätta 

åldersbegränsningen till 10 år. Det erbjöds olika möjligheter för begränsning i de olika 
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databaserna. I samtliga databaser användes inklusionskriteriet peer review och vidare valdes 

följande; PubMed: Specis - humans, publication date - 10 years och text availability - abstract, 

free full text. Cinahl: Peer rewiew, english, full text, abstract available, human, published date 

2006-2016, och 65+ years. PsycInfo: Linked full text, published date 2006-2016, open access, 

peer rewiew och english. 

    

Sökningsförfarande och urval 

Vi sökte vetenskapliga artiklar i databaserna Cinahl, PubMed samt PsycInfo (bilaga I). Samtliga 

av dessa databaser låg under ämnesguiden för Hälso- och vårdvetenskap och hade omvårdnad 

som område. PsycInfo skilde sig något från de övriga databaserna då den framförallt innehöll 

psykologisk forskning (Forsberg & Wengström, 2016). Enligt Östlundh (2012) var 

informationssökning en process som byggdes upp av två faser, den inledande och den egentliga 

informationssökningen. Den inledande fasen innebar att prova sig fram för att kunna ringa in ett 

lagom avgränsat område, genom att exempelvis trunkera, finna ämnesord och relevanta sökord, 

vilka kunde komma att bli aktuella för den egentliga sökningen. Detta innebar att finna 

tillräckligt med bakgrundsinformation för att kunna gå vidare i nästa steg (Friberg, 2012; 

Östlundh, 2012). I den inledande fasen använde vi oss av encyklopedier, webben, SveMed+ 

samt universitetets metasöktjänst OneSearch, där vi undersökte begreppet ensamhet, för att 

sedan genom snöbollseffekten komma fram till lämpliga bakgrundsfakta och vidare sökord.     

     

Inledningsvis började vi med en provsökning på SveMed+ med de trunkerade sökorden 

ensamhet* och äld*. Syftet med att trunkera var att finna olika varianter av begreppet som 

skulle undersökas. Forsberg och Wengström (2016) förklarade nyttan med att sätta en asterisk i 

slutet av valda begrepp för att kunna innefatta trunkerade ord. I träffarna på SveMed+ fick vi 

fram olika förslag på MeSH-termer, det vill säga ämnesord, som sedan användes som sökord. 

Därefter påbörjades en provsökning i samtliga databaser där vi använde sökorden loneliness, 

social isolation in elderly, social isolation, older people, nursing role, nurses role, nursing care, 

nurse och loneliness in the elderly. I provsökningen sökte vi på samtliga ord var för sig. Utifrån 

de träffar provsökningen gav, valdes specifika ord ut för att använda i den egentliga sökningen. 

Efter provsökningen påbörjades vår egentliga sökning. Inspirerade av Forsberg och Wengström 

(2016) kombinerade vi de olika sökorden med hjälp av de booleska sökoperatorerna AND och 

OR. De ord som i olika konstellationer kombinerades i den egentliga sökningen var loneliness, 

social isolation, older people, nursing care, loneliness in the elderly, nursing role, social 

isolation in elderly och nurse. För samtliga sökord och kombinationer, se bilaga I. Då vi ville 
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lägga fokus på ofrivillig ensamhet bland äldre i vårt samhälle valde vi att inkludera artiklar där 

informanterna var 65 år eller äldre och artiklarna var tvungna att baseras på studier som skulle 

kunna vara överförbara i det svenska samhället. Urvalet utgjordes av informanter som bodde på 

äldreboende, eller i sina hem och hade hemtjänst, eller var anhörigvårdare. Personer som led av 

demens eller annan kronisk psykisk störning exkluderades. Inga av de artiklar vi fann i 

respektive databas återkom som dubbletter. Av de träffar vi fick i respektive databas, läste vi 

samtliga titlar för att avgöra vilka abstrakt som kunde vara av intresse. Därefter läste vi de 

utvalda abstrakten, 97 stycken, för att utifrån det sortera ut de artiklar som uppfattades vara av 

värde för vår litteraturstudie.  

 

Manuell sökning 

För att kunna utöka vårt resultat utöver vad vi fann genom artikelsökningen vi gjorde, valde vi 

att göra en frisökning på Yngve Gustafson, professor och överläkare i geriatrik på Norrlands 

universitetssjukhus i Umeå, då han är en omtalad person inom äldre människors rätt till hälsa. 

Genom en frisökning på hans namn fann vi boken “Det goda åldrandet” (2012), där Gustafson 

är en av medförfattarna. I boken fann vi information som genererade ytterligare tre artiklar, 

vilka vi valde att inkludera. Två av artiklarna fanns på PubMed och en fri på webben. 

 

Kvalitetsgranskning 

Efter sökningen granskades 24 artiklar, varav 12 artiklar inkluderades. Samtliga artiklar fann vi 

i databaserna Cinahl och PubMed. I PsykInfo fann vi inga relevanta artiklar. Av de 12 

inkluderade artiklar var det tre kvalitativa artiklar, åtta kvantitativa artiklar och en gjord med 

mixed-method. Vi gjorde tre olika granskningsmallar, då vi ansåg det nödvändigt för att kunna 

anpassa granskningen efter artiklarnas respektive studiedesign. Vi gjorde en mall för 

kvantitativa artiklar baserade på kvasi-experimentella studier, en mall för kvantitativa artiklar 

baserade RCT- studier (randomiserade kontrollerade studier) och en mall anpassad för 

kvalitativa studier. Mallarna skapade vi utifrån Forsbergs och Wengströms (2013) 

granskningsmallar, med viss modifiering av frågeställningarna (bilagaII). Mixed-methodartikeln 

granskades mot två mallar, den kvalitativa och den kvasi-experimentella mallen. Utifrån svaren 

på granskningsmallarna granskade vi innehållet mot en del i PARIHS-modellen som presenteras 

av Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) (bilaga III). De 12 artiklar som 

inkluderades var av medel respektive hög kvalité. Efter vi läst artiklarnas abstrakt gick 24 

artiklar vidare för granskning. Därefter granskade vi varje artikel vid första läsningen enligt de 

mallar vi valt att utgå ifrån. Detta gjordes dels för att granska om artiklarna var av tillräckligt 
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god kvalité och dels för att undersöka om de svarade an på vårt syfte. I denna 

granskningsprocess valdes 12 artiklar bort då det visade sig att de inte svarade an på syftet och 

12 artiklar kunde inkluderas i studien. 

 

Analys 

Vi gjorde en kombination av manifest och latent innehållsanalys inspirerad av Forsberg och 

Wengström (2013). Manifest innehållsanalys innebar att identifiera och analysera uppenbara 

teman genom kvantitativa mätningar. Den latenta innehållsanalysen gav utrymme för en större 

tolkning av textens innehåll och synliggjorde underliggande mönster och kategorier. För att bli 

förtrogna med texterna och kunna analysera dessa behövde de valda artiklarna läsas flera gånger 

med ett naivt förhållningssätt. Vi fördelade de funna artiklarna jämnt mellan oss och läste dem 

enskilt. I detta skede identifierades utsagor vilka vi sedan tog med oss för en gemensam 

diskussion och därefter valdes ytterligare utsagor ut. Forsberg och Wengström (2013) beskrev 

utsagor som exempel på värdefull data vilka artiklarna åskådliggjorde. I enlighet med vad 

Friberg (2012) uttryckte, kondenserade vi utsagor, skapade koder och fann en ny helhet utifrån 

teman som vi identifierade (bilaga V). Övervägande av de granskade artiklarna var av 

kvantitativ ansats. Detta innebar att vi fick tolka resultaten på ett kvalitativt sätt för att kunna 

använda dess resultat i vår litteraturstudie som var av kvalitativ ansats. 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) borde forskningsetiken uppmärksammas vid alla 

litteraturstudier. Vi har i enlighet med Forsberg och Wengström (2013) inte valt artiklar utifrån 

vad vi funnit intressant, utan inkluderat samtliga relevanta artiklar. Vi har återgett artiklarnas 

resultat och sammanställt dessa utan att förvränga dem. De artiklar vi valt har varit etiskt 

granskade och godkända. 

 

RESULTAT  

I analysprocessen identifierades tre teman vilka är; Socialt sammanhang, 

Internetanvändning och Fysisk aktivitet. Dessa teman visades kunna ha en inverkan på den 

ofrivilliga ensamheten hos den äldre. 
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Socialt sammanhang 

Att finnas i ett socialt sammanhang har visat sig ha stor betydelse för upplevelsen av ofrivillig 

ensamhet. Ett socialt sammanhang kan exempelvis vara att prata i telefon, träffa människor i 

olika gruppsammanhang eller att delta i specifika lärogrupper (Cattan, Kime & Bagnal, 2010; 

Routasalo, Tilvis, Kautiainen & Pitkala, 2008; Tse, 2008). En kontinuerlig kontakt med en 

telefonvän resulterade i att telefonvännen blev en länk till omvärlden och den äldre upplevde sig 

kunna fokusera på något annat utanför sin egen livsvärld. Vetskapen om att någon skulle ringa 

till den äldre en gång i veckan för att prata en stund, gjorde att denne upplevde en känsla av 

tillhörighet och minskade känslan av ofrivillig ensamhet. Den äldre gav uttryck för en ökad 

livsglädje då telefonvännen var en glädjekälla i vardagen och den äldre upplevde sig ha någon 

att känna en samhörighet med. Den äldre uttryckte att det gav ett ökat självförtroende att tala 

med någon och resulterade i att den äldre vågade ta fler initiativ till nya kontakter. Att bli 

lyssnad till och att lyssna på någon annan, gav en tillfredsställelse och ingav en känsla av att 

vara sedd och minskade därmed risken att uppleva ofrivillig ensamhet (Cattan, Kime & Bagnal, 

2010).  

 

När den äldre hade ett gruppsammanhang där någon annan förväntade sig att denne skulle delta 

kunde det leda till en känsla av att vara behövd och efterfrågad. Ett aktivt deltagande i ett socialt 

sammanhang gjorde att den äldre kände ett ansvar gentemot den plats den äldre utgjorde i 

gruppsammanhanget (Cattan, Kime & Bagnal, 2010; Routasalo, Tilvis, Kautiainen & Pitkala, 

2008; Tse, 2008). Sociala sammanhang såsom gruppträffar där deltagarna ägnade sig åt en 

given aktivitet erbjöd en känsla av samvaro. Den äldre fick möjlighet att träffa nya vänner och 

upplevde ett högre välmående (Routasalo, Tilvis, Kautiainen & Pitkala, 2008). Att ingå i ett 

socialt sammanhang har visats ge ett ökat välbefinnande och en reducerad känsla av ofrivillig 

ensamhet (Cattan, Kime & Bagnal, 2010; Routasalo, Tilvis, Kautiainen & Pitkala, 2008; Tse, 

2008). 

 

Internetanvändning 

Internetanvändning har visat sig ha god effekt på upplevd känsla av ofrivillig ensamhet hos 

äldre. Internet hade mycket att erbjuda när det kom till att kommunicera med omvärlden, 

exempelvis via mailkontakt, Facebook och olika chattforum som även erbjöd videosamtal. 

Internet erbjöd dessutom en möjlighet att ta del av nyheter, webbshopping, olika intresseforum, 

internetbank och andra tjänsteforum (Jones, Ashurst, Atkey & Duffy, 2015; Tsai et al., 2010). 

Det kunde vara svårt för den äldre att ta del av internet då många saknade kunskap om datorer 
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och internetanvändning. Därför borde de erbjudas möjlighet till utbildning inom 

internetanvändning (Jones, Ashurst, Atkey & Duffy, 2015). Äldre som lärt sig 

internetanvändning upplevde att de hade lättare att hålla kontakt med närstående, fick en bättre 

kvalité och kontinuitet i kontakterna, samt att det underlättade möjligheten till nya sociala 

relationer (Jones, Ashurst, Atkey & Duffy, 2015; Shapira, Barak & Gal, 2006). 

Internetanvändning bland äldre visade sig leda till mindre depressionstendenser, högre känsla av 

livskvalité och socialt stöd, samt signifikant lägre känsla av ofrivillig ensamhet (Blusi, 

Kristiansen & Jong, 2014; Cotten, Anderson & McCullough, 2013; Jones, Ashurst, Atkey & 

Duffy, 2015; Shapira, Barak, & Gal, 2006; Tsai et al., 2010). 

 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet visade sig förhindra känslan av ofrivillig ensamhet, detta sågs både på fysisk 

aktivitet som utfördes på egen hand och tillsammans i grupp (Tse, Tang, Wan & Vong, 2014). 

Yoga, stretching och specifikt framtagna träningsprogram anpassade av en fysioterapeut är 

fysisk aktivitet som hade god effekt bland äldre utövare (Creswell et al., 2012; Tse, Tang, Wan 

& Vong, 2014). Fysisk aktivitet har visat sig vara gynnsamt mot depression och givit en god 

effekt på de äldres livstillfredsställelse, likaså minskat känslan av ofrivillig ensamhet (Tse, 

Tang, Wan & Vong, 2014). Fysisk aktivitet var även viktigt för att förebygga och fördröja 

nedsättningar i fysiska och kognitiva funktioner för äldre personer, samt för att ge ett ökat 

välbefinnande. Den fysiska aktiviteten förbättrade den fysiska kapaciteten och påverkade 

psykosociala faktorer, vilket gav en ökad social stimulering och tillfredsställelse (Colcombe et 

al., 2006; Fox, Stathi, McKenna & Davis 2007). Genom att aktivera sig fysiskt ökade känslan 

av livstillfredsställelse och resulterade i en minskad känsla av ofrivillig ensamhet (Creswell et 

al., 2012; Tse, Tang, Wan & Vong, 2014).    

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vi har gjort en utvärdering av vår metod, urvalsförfarande samt analys, vilket har inspirerats av 

Forsberg och Wengström (2013; 2016) och Friberg (2012). Syftet med detta var att objektivt 

granska och värdera arbetets tillvägagångssätt.            
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Sökning och urvalsförfarande 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) ska en tidsbegränsning bestämmas innan 

sökningsprocessen. Vi började därför vår sökning med en tidsbegränsning på fem år, för att få 

så aktuell forskning som möjligt. Detta resulterade i för få relevanta träffar, därför utökade vi 

åldersbegränsningen till tio år. Genom denna utökning fick vi mer substans i träfflistorna och ett 

mer adekvat arbetsmaterial. En eventuell risk i att utöka tidsbegränsningen kunde varit att vi 

skulle utnyttjat förlegad forskning. Detta blev dock inget problem, då de artiklar vi fann 

fortfarande var av relevans. Vi hade kunnat utöka träffarna ytterligare genom att använda fler 

sökord. Friberg (2012) belyser vikten av att välja sökord som representerarar det valda ämnet. 

Ett återkommande ord i de använda artiklarna är “livskvalité”, vilket kunde varit ett väsentligt 

sökord för att ge ett bredare sökresultat. Ytterligare ett begrepp vi mött i artiklarna är “mental 

hälsa”, vilket också kunde varit ett adekvat sökord. Vi hade också kunnat använda oss av fler 

trunkeringar i sökningarna, exempelvis att sätta en asterisk efter ordet “lonely”. Genom att 

använda trunkering hade vi kunnat finna samma term i olika varienter (Forsberg & Wengström, 

2013). En svaghet i denna litteraturstudie är att vi endast valt artiklar med tillgängligt abstrakt 

och gratis fulltext. Vi har också valt bort artiklar efter deras titlar, vilket kan innebära att vi gått 

miste om studier av intresse. Ytterligare en svaghet i denna litteraturstudie ligger i att valda 

artiklar inte alltid haft som huvudsakligt syfte att studera den problematik vi ville belysa. Dock 

vill vi betona att alla valda artiklar behandlat ämnet om ofrivillig ensamhet och adekvat svarat 

an på vårt syfte. Då vi hittat vissa artiklar via vår manuella sökning, har det lett till att vi 

inkluderat artiklar vars rubrik kan uppfattas missvisande i relation till vårt syfte. 

 

För att granska artiklarna använde vi oss av tre granskningsmallar (bilaga II). En styrka i 

granskningsprocessen är att vi utformat olika mallar för olika ansatser. Detta kan öka 

trovärdigheten i granskningen (Forsberg & Wengström, 2013). Efter vi granskat artiklarna 

granskades resultatet mot en del av PARIHS-modellen (bilaga III). Det samlade resultatet för 

varje granskad artikel jämfördes mot PARIHS-modellens kriterier som avgjorde om artiklarna 

var av hög, medel eller låg kvalité. Avgörande för vilken kvalité artiklarna fick i PARIHS-

modellen var olika beskrivna kriterier för hög respektive låg kvalité. Om artiklarna uppfyllde 

några kriterier från hög och några från låg, gav det medel-kvalitét som resultat. Forsberg och 

Wengström (2013) belyser vikten av att inkluderade artiklar i en litteraturstudie är av hög 

kvalité. Att vi använde PARIHS- modellen som kvalitétsavgörande kan vi i efterhand se som en 

svaghet då vi anser att denna modell ger utrymme för en subjektiv bedömning. Hade vi istället 
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använt oss av ett färdigt poängsystem, kunde resultatet blivit något mer neutralt. Vi granskade 

totalt 24 artiklar, vilket resulterade i att 12 artiklar inkluderades i studien. De 12 artiklar som 

valdes bort var missvisande i titel och abstrakt och svarade därmed inte an på vårt syfte. Ett 

inklusionskriterium var att studierna skulle vara applicerbara på det svenska samhället. Trots det 

har vi med artiklar från andra länder, exempelvis Taiwan och Kina, vilka är länder som 

generellt skiljer sig från Sverige. Dock ansåg vi att det specifika innehållet i artiklarna var 

applicerbart i svensk kontext och bedömde därför att vi kunde inkludera dem. Artiklar vilka 

inkluderat individer som led av demens eller annan kronisk sjukdom exkluderades. Detta valdes 

då den gruppen kunde ha svårigheter att delta i studierna.   

 

När vi valt artiklar vi var intresserade av att läsa, granskade vi dessa under den första läsningen. 

Detta gjorde vi för att få ett direkt svar på om artiklarnas innehåll och struktur var av tillräckligt 

god kvalité för att kunna inkluderas i vår studie. Vi ansåg att detta var ett bra arbetssätt för att 

effektivisera tiden.   

 

Analysprocess  

Utbudet av artiklar som behandlade vårt valda ämne ur en kvalitativ ansats var begränsat i antal 

och merparten av de träffar vi fick var av kvantitativ ansats. Detta försvårade vårt arbete då 

denna litteraturstudie var av kvalitativ ansats. Vi behövde därför ombilda artiklarnas 

kvantitativa innehåll till text. Detta försvårade även arbetet med att finna utsagor, då resultaten 

bestod av kvantitativ data. Då det var svårt att urskilja utsagor resulterade det i ett ringa antal. 

För att kunna få en bredare bild av de äldres upplevelser av vad som kan hjälpa mot deras 

känsla av ofrivillig ensamhet, hade fler kvalitativa artiklar varit att föredra. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013) är det en styrka i relation till trovärdigheten att författarna var för sig 

analyserar texterna för att sedan göra det gemensamt. Detta gjorde vi då vi granskade och 

identifierade utsagor individuellt för att sedan gemensamt värdera och diskutera de utsagor vi 

funnit och vidare tillsammans ta ut ytterligare utsagor för att resonera fram konsensus. Efter vi 

identifierat utsagor kondenserades texten och vi bildade koder och teman. Vi upplevde det inte 

som en svårighet att utforma dessa teman då det syntes en naturlig uppdelning i texten, vilket 

gav oss våra rubriker. Vi har båda yrkeserfarenhet från äldrevården som ger oss en förförståelse 

om de äldres upplevelse av ofrivillig ensamhet och vilken hjälp de möjligen kan vara i behov 

av. Detta skulle kunna ha avspeglats i vår tolkning av de kvantitativa resultaten, men vi har satt 

vår förförståelse åt sidan och inte låttit den påverka resultatet. 
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Överförbarhet 

Ofrivillig ensamhet bland de äldre, över 65 år, har visat sig vara ett utbrett problem 

(Socialstyrelsen, 2016). Denna litteraturstudie belyser i sin bakgrund innebörden av ofrivillig 

ensamhet samt talar om fenomenets olika aspekter, vilket är en känsla som många äldre 

upplever, vilket i sin tur innebär att det belysta ämnet har en generaliserbarhet på en stor andel 

av landets befolkning. Vi anser att de åtgärder som presenteras i denna litteraturstudie är något 

sjuksköterskan kan utgå ifrån i sitt arbete, då sköterskans uppgift bland annat är att stötta och 

motivera de äldre på ett individanpassat plan. Det innebär att studiens resultat kan överföras i 

verklig praxis och flera äldre kan komma att få hjälp med sin känsla av ofrivillig ensamhet.  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa åtgärder för att minska upplevelsen av ofrivillig 

ensamhet hos äldre. I denna studie identifieras tre teman, vilka är; socialt sammanhang, 

internetanvändning och fysisk aktivitet.  

 

Socialt sammanhang, KASAM och sjuksköterskans roll  

Vårt resultat visar att delaktighet i ett socialt sammanhang påverkar upplevelsen av ofrivillig 

ensamhet i positiv bemärkelse. DaPaola och Ebersole (1995) framhåller att mänsklig 

gemenskap är en grundläggande del för att uppleva meningsfullhet. Upplever inte den äldre 

meningsfullhet, kan denne inte heller uppleva KASAM (Antonovski, 2005). Det vi noterar i 

resultatet är olika förslag på vägar till ett socialt sammanhang. Här kan sjuksköterskan fylla en 

viktig funktion, genom att stödja och motivera den äldre till att gå oprövade vägar för att 

uppleva nya sociala sammanhang (Bindels et al., 2014). Detta stärks av Takkinen och Ruoppila 

(2001) som belyser att sociala relationer kan ses som en kraftkälla och ge möjlighet till att 

utveckla nya aktiviteter och intresseområden. Vårt resultat visar att sociala sammanhang stärker 

självkänslan och leder till att den äldre vågar bege sig ut i nya miljöer. Nilsson och Bernspång 

(2012) och Hagberg (2012) belyser däremot att det kan vara svårt för den äldre att befinna sig i 

nya miljöer, då det kan upplevas som skrämmande. Detta kan komma till uttryck genom förlust 

av engagemang samt försämrad initiativförmåga, vilket kan ha en negativ inverkan på känslan 

av sammanhang (Antonovski, 2005). En underlättande faktor för att den äldre ska vidmakthålla 

sitt engagemang för sociala aktiviteter, är att miljön är känd för den äldre personen, då det inger 

en trygghet (Nilsson & Bernspång, 2012). Här kan sjuksköterskan fylla en betydelsefull roll 

genom att stötta och motivera den äldre.  
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Genom stöd och motivation kan den äldre uppleva en ökad känsla av meningsfullhet, vilket i sin 

tur kan återge dennes vilja till engagemang (Bindels et al., 2014). Sjuksköterskans stöttning kan 

också bidra till en större hanterbarhet, vilket innebär att den äldre bättre kan identifiera och 

utnyttja tillgängliga resurser, exempelvis att ta del av olika intressegrupper (Antonovski, 2005). 

Genom att hjälpa den äldre att förbereda sig inför nya situationer kan sköterskan underlätta 

dennes väg mot begriplighet, vilket krävs för att den äldre lättare ska kunna förstå sin omvärld 

(Antonovski, 2005; Nilsson & Bernspång, 2012). Sköterskan kan också uppmärksamma och 

informera om olika förslag till aktiviteter som kan leda till socialt sammanhang. Det är 

sjuksköterskans ansvar att undersöka om det är något som hindrar den äldre från att delta i 

aktiviteter eller andra sociala sammanhang. Vid uppmärksammade eventuella hinder eller 

svårigheter bör sköterskan kontakta andra professioner, exempelvis en arbetsterapeut, för att 

finna hållbara lösningar till den äldres aktivitetsengagemang (Bindels et al., 2014; Nilsson & 

Bernspång, 2012). Vår tolkning genom KASAM är att den äldre via sociala sammanhang kan 

uppleva meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet, vilket ökar dennes känsla av 

sammanhang och minskar känslan av ofrivillig ensamhet. 

 

Internetanvändning, KASAM och sjuksköterskans roll  

Studiens resultat visar att användning av internet och dess tjänster ökar den äldres 

välbefinnande och minskar upplevelsen av ofrivillig ensamhet. Det finns flera aspekter i 

internetanvändning som är gynnsamma. Det som presenteras är exempelvis mail, facebook och 

videosamtal. Den äldre kan på så vis lättare hålla kontakt och känna en närhet till sina anhöriga 

och även skapa nya kontakter. Vikten av att känna en närhet till sina anhöriga och kunna ta del 

av sin omvärld via virtuella platser lyfts av flera författare. Fisher och Specht (1999) framhåller 

att en viktig aspekt för att uppleva livskvalité är att ha möjlighet till att interagera med andra 

människor och kunna vara involverad i samhället. Bristen på kontakt med anhöriga kan 

reducera den äldres livskvalité och ett sätt att undvika detta är genom internetanvändning. Detta 

styrks ytterligare av Tsaia, Tsaia,Wang, Chang och Chu (2010) som även de belyser att internet 

kan nyttjas för att reducera känslan av ofrivillig ensamhet bland äldre. 

 

Internet kan för den äldre vara en ny miljö och upplevas som något avlägset och inte till för dem 

(Jones, Ashurst, Atkey & Duffy, 2015). Därmed kan det vara svårt för den äldre att själv ta sig 

an och utforska internet. Sjuksköterskan kan stödja, uppmuntra och motivera den äldre till 

internetanvändning, då det resulterar i bättre mental hälsa och minskad känsla av ofrivillig 

ensamhet (Bindels et al., 2014). Detta kan sköterskan göra genom att belysa de positiva 
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effekterna och därmed hjälpa den äldre till att uppleva en meningsfullhet i att använda internet. 

Sjuksköterskan har en betydelsefull roll i att få den äldre att tro på sin egna förmåga. Sköterskan 

kan här agera samordnare och kontakta relevant profession för att den äldre ska få möjlighet att 

lära sig hantera internet (Bindels et al., 2014). I takt med att känslan av hanterbarhet ökar, ökar 

också möjligheten till att se datorn och internet som en resurs. Genom att den äldre får lära sig 

använda datorer och internet kan en ökad känsla av hanterbarhet växa fram. När den äldre lär 

sig hantera internet ökar förståelsen för hur denne kan använda sig av internet för att exempelvis 

hantera kontakter, vilket ökar känslan av begriplighet (Antonovski, 2005; Blusi, Kristiansen & 

Jong, 2014).  Resultatet visar en direkt effekt på upplevelsen av ofrivillig ensamhet. Att 

resultatet av internetanvändning ger direkt effekt kan bero på att inverkan kontrollerades efter 

en vecka, till skillnad från övriga studier där effekter kontrollerades först efter längre tid. Vår 

tolkning är att internetanvändning har inverkan på och ökar samtliga nivåer som inkluderas i 

känsla av sammanhang. Detta minskar den äldres upplevelse av ofrivillig ensamhet. Därmed 

anser vi att internet bör brukas i större utsträckning i vård av äldre som lider av ofrivillig 

ensamhet. 

 

Fysisk aktivitet, KASAM och sjuksköterskans roll 

Vår tolkning av resultatet är att möjlighet till fysisk aktivitet har god effekt på äldres upplevelse 

av ofrivillig ensamhet. Det kan dock vara svårt för den äldre att på egen hand ta sig an 

utmaningen att vara fysiskt aktiv, då denne kan uppleva en rädsla för att exempelvis ramla och 

att den äldre inte litar på sin egen förmåga (Petersen, Austin, Mattek & Kaye, 2015). Detta 

stärks ytterligare av Lundin-Olsson och Rosendahl (2012) som lyfter att en försämrad 

rörelseförmåga påverkar livet i negativ mening. En okänd närmiljö är ytterligare en aspekt som 

kan leda till minskad trygghet och negativt påverka lusten att röra sig. 

 

Känsla av sammanhang är viktigt genom hela livet, men i takt med att individen blir äldre kan 

denne förlora förmågor som tidigare givit ett sammanhang. Med en stigande ålder försämras 

ofta rörelseförmågan då den äldre tenderar att bli mer stillasittande. Dock är detta något som 

kan åtgärdas och förbättras genom mer rörelse (Lundin-Olsson & Rosendahl, 2012). Med rätt 

stöd och motivation anser vi att alla kan röra sig i någon mån. Om detta inte möjliggörs ökar 

känslan av ofrivillig ensamhet och det blir viktigt att den äldre får hjälp att bibehålla eller återfå 

en känsla av meningsfullhet, då meningsfullhet är en viktig komponent i sammanhanget 

(Antonovski, 2005). Meningsfullheten fyller en betydelsefull roll då det ger den äldre en större 

chans att känslomässigt vilja engagera sig i fysisk aktivitet. En av sjuksköterskans uppgifter är 



  
 

16 

att vara uppmärksam på den äldres behov och därefter kunna sammanföra individen med rätt 

profession, exempelvis en fysioterapeut eller annan träningsinstruktör. Det ligger också i 

sjuksköterskans uppgift att på ett kreativt sätt stödja och motivera den äldre till fysisk aktivitet 

och få denne att förstå vikten av den fysiska aktivitetens goda inverkan (Bindels et al., 2014). I 

takt med att den äldre anammar sjuksköterskans stöttning och motivation, bidrar det till en 

positiv spiral mot en ökad känsla av sammanhang. När den äldre har börjat med fysisk aktivitet, 

kan denne uppleva en hanterbarhet genom att den egna förmågan och egna resurser synliggörs 

(Bindels et al., 2014; Antonovski, 2005). När den äldre upplever en begriplighet kan denne 

förstå den fysiska aktivitetens goda effekter och därmed öka dess välbehag (Antonovski, 2005). 

När den äldre upplever meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet bidrar det till en ökad 

känsla av sammanhang vilket i sin tur leder till en minskad känsla av ofrivillig ensamhet. Vi 

anser att det är en viktig aspekt att sjuksköterskan stöttar och motiverar den äldre till fysisk 

aktivitet. 

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Det är viktigt att sjuksköterskan ger stöd och motiverar den äldre till ett socialt engagemang och 

sammanhang. Med hjälp av denna studie kan nya idéer väckas hos sjuksköterskan kring hur 

problemet med de äldres upplevda ofrivilliga ensamhet kan angripas och åtgärdas. Studien kan 

även användas som ett diskussionsunderlag då åtgärdsprogram skall utformas. 

 

SLUTSATS 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa åtgärder för att minska upplevelsen av ofrivillig 

ensamhet hos äldre. Resultatet visar att det finns olika möjligheter till åtgärdsprogram för att 

motverka ofrivillig ensamhet hos äldre. Tre teman identifieras; socialt sammanhang, 

internetanvändning och fysisk aktivitet. Genom att sjuksköterskan stöttar och motiverar den 

äldre till att utvecklas inom dessa områden, kan den äldre få en minskad upplevelse av ofrivillig 

ensamhet. 

 

Vi drar slutsatsen att upplevelsen av att tillhöra ett sammanhang har stor betydelse för den äldre. 

Vi anser området vara bristfälligt studerat och efterfrågar mer kvalitativ forskning, fler 

åtgärdsprogram och specifik kompetensutveckling för sjuksköterskan. 
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Dator och 
internetanvändning 
minskar äldres känsla av 
ensamhet och ökar deras 
välbefinnande.  

Medel 

10 Tsai, H-H., Tsai, 
Y-F., Wang, H-H., 
Chang, Y-C. & 
Chu, H.H.  
2010 
Taiwan  

Aging & Mental Health  
Videoconference 
program enhances social 
support, loneliness and 
depressive status of 
elderly nursing home 

Mäta om 
videosamtal har 
effekt på äldres 
välbefinnande och 
känsla av ensamhet  

Kvasi- experimentell 
design. 24 deltagare i 
experimentgruppen och 
33 deltagare i 
kontrollgruppen.  

Det uppmättes god effekt 
på välbefinnandet.  

Hög 



  
 

IV 

residents  
11 Tse, M. M. Y. 

2008 
Kina 

Journal of clinical nursing 
Therapeutic effects of an 
indoor gardening 
programme for older 
people living in nursing 
homes 

Uppmäta effekten 
av dagliga 
aktiviteter för att 
minska känsla av 
ensamhet, social 
isolation och öka 
välbefinnande 

Kvantitativ kvasi-
experimentell design. 
26 deltagare i 
experimentgruppen och 
27 deltagare i 
kontrollgruppen. 
Uppmätt effekt efter 
enkätintervjuer och 
skattningskalor 

God effekt på känslan av 
ensamhet och social 
isolation och gav ett ökat 
välbefinnande 

Hög 

12 Tse, M. M.Y., 
Tang, S. K., Wan, 
V. T. C. & Vong S. 
K. S.  
2014 
Kina 

Pain management 
nursing 
The effectiveness of 
physical exercise training 
in pain, morbility, and 
psychological well-being 
of older persons living in 
nursing homes 

Undersöka 
effiktivteten av 
fysisk aktivitet att 
minska smärta, öka 
rörlighet och öka 
psykologisk 
funktion hos 
personer på 
äldreboende.  

Kvantitativ RCT, 
396 deltagare. 
Uppmätt effekt utefter 
frågeformulär 
  
 

Huvudresultat: 
Minskade fysisk smärta 
och ökade 
välbefinnandet.  

Hög  

 
 

 



  
 

I 
 

 

Bilaga V Exempel på utsagor  

 

Utsaga  Kondensering Kod Tema 

Scores changes 

in the 

psychological 

measures [...] 

were more 

significant in 

the Physical 

exercise 

program group 

than in the 

control group 

[…] which 

indicated 

participants in 

the Physical 

exercise 

program group 

had a higher 

self-perception 

of happiness 

and life 

satisfaction and 

lower 

perception of 

loneliness and 

depression after 

receiving the 

Physisical 

exercise 

program 

The physical 

exercise program 

group had a higher 

self-perception of 

happiness and life 

satisfaction and 

lower perception of 

loneliness and 

depression after 

receiving the 

Physical exercise 

program 

Fysisk aktivitets 

effekt på ensamhet 

 

 

 

 

Fysisk aktivitet 

”Mindfulness- 

based stress 

reduction 

participants had 

significant 

decreases in 

loneliness from 

baseline [...] to 

post-treatment 

compared to 

small increases 

from baseline 

[…] to post-

treatment in 

Mindfulness-based 

stress reduction 

participants had 

significant  decreases 

in loneliness 

compared to small 

increases in control 

group 

Mindfulness Fysisk aktivitet 



  
 

II 

waiting 

list  control 

participants 

Participants 

talked about 

how they felt 

less lonely as 

well as less 

anxious since 

joining the 

telephone 

befriending 

service and 

many found it 

comforting to 

be part of the 

service and to 

feel they were 

not alone 

Participants felt less 

lonely since joining 

the telephone 

befriending service 

Telefonvän Socialt 

sammanhang  

As 

hypothesized, 

elderly people 

who began 

using the 

Internet felt less 

depressed and 

lonely, more 

satisfied with 

life, more in 

control and 

more pleased 

with their 

current quality 

of life than did 

people who 

were engaged in 

other activities 

for the same 

period of time 

Elderly people who 

began using the 

Internet felt less 

lonely and more 

satisfied with life 

Uppnådd 

förnöjdsamhet 

genom Internet 

Internetanvändning 

This study 

demonstrated 

that a 

videoconference 

intervention 

provided elderly 

nursing home 

residents with 

emotional and 

Videoconference 

intervention 

provided elderly 

with emotional and 

social support and 

alleviated loneliness 

Videosamtal Internetanvändning 



  
 

III 

appraisal social 

support, 

alleviated their 

loneliness at 

one week and 

three months 

Better 

communication 

with family and 

friends was 

ranked highest 

out of six 

options by 

beneficiaries as 

a benefit from 

using the 

Internet […] 

followed by 

being 

entertained or 

stimulated […] 

and feeling 

more confident 

because of their 

newly learned 

skills […] 

 

Better 

communication with 

family and friends 

was ranked highest 

as a benefit from 

using the Internet 

Uppskattad 

kommunikationsväg 

Internetanvändning 

All participants 

had family 

members living 

far away. 

Networking 

with such 

family members 

was extended 

through online 

chatting and 

video 

communication 

services. More 

frequent and 

more regular 

contacts were 

developed, as 

compered to 

before they 

used internet-

based caregiver 

support. Visual 

Networking with 

family members was 

extended through 

online chatting and 

video 

communication 

services.Visual 

contact made a 

feeling of actually 

being together.  

Känsla av närhet 

genom 

Internetbaserad 

kommunikation 

Internettanvändning 



  
 

IV 

contact made a 

feeling of 

actually being 

together.  

 

Active social 

participation 

and 

collaboration 

with people of 

one’s own age 

group 

prevent 

loneliness 

 

Social participation 

and collaboration 

with people of one’s 

own age group 

prevent loneliness 

 

Känsla av 

samhörighet  

Socialt 

sammanhang 

Feelings of 

pleasure and 

happiness were 

expressed by 

the majority of 

participants. 

They were 

happy to be 

involved in the 

care of their 

plants, which 

gave them 

pleasure in the 

planting 

journey. Also, 

they felt a 

responsibility to 

care for their 

plants, to water 

them and to put 

them in the sun 

for exposure to 

sunlight.  

 

Participants 

expressed pleasure 

and happiness about 

caring and being 

responsible for the 

plants.   

Mening i att ta 

ansvar och vara 

behövd 

Socialt 

sammanhang  

Moreover, 

among the 

general 

population, 

using the 

Internet to 

maintain 

communication 

with family and 

Going online could 

be beneficial for 

older adults 

Vidden av Internets 

olika områden och 

möjligheter 

Internetanvändning 



  
 

V 

friends has been 

associated with 

well-being, 

further 

providing 

support for the 

idea that going 

online could be 

beneficial for 

older adults.  

 

 

 


