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Abstract 
Background: Involuntary loneliness has adverse effects on the physical and mental 

health of the elderly. Few interview studies have investigated older people's experience 

of loneliness in residential care. 

Purpose: The purpose of the study was to highlight thoughts about loneliness in 

individuals 70 years or older, living at nursing homes and their experience of loneliness 

related to the accommodation. 

Method: The study design was qualitative with an inductive approach. Semistructured 

interviews with 13 individuals 70-98 years old, was performed. The text was analyzed  

and interpreted using qualitative content analysis. 

Result:  Five categories emerged; The move to the nursing home linked to loneliness, 

Individual aspects of loneliness, Loneliness and aging body, Significance of social 

factors for loneliness and Individual strategies to deal with loneliness.            

Conclusion: Some older people were bothered by loneliness and asked for an increased 

community, in the context of meal, in the form of  group activities. It was common for 

the elderly with increasing age not to participate in all activities and instead chose to be 

for themselves, usually in a positive loneliness (solitude). 
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Sammanfattning 
Bakgrund: Ofrivillig ensamhet har skadliga effekter på äldres fysiska och psykiska 

hälsa. Få intervjustudier har undersökt äldres upplevelse av ensamhet på särskilt boende 

(Säbo).  

Syfte: Syftet med studien var att belysa tankar om ensamhet hos individer över 70 år, på 

särskilt boende (Säbo) samt deras upplevelse av ensamhet relaterat till boendet. 

Metod: Studiedesignen var kvalitativ med en induktiv ansats. Semistrukturerade 

intervjuer med intervjuguide med 13 individer 70-98 år, genomfördes. Texten 

analyserades och tolkades med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Fem huvudkategorier framkom; Flytten till Säbo kopplat till ensamhet, 

Individuella aspekter av ensamhet, Ensamhet och den åldrande kroppen, Betydelsen av 

sociala kontakter för upplevelsen av ensamhet samt Individuella strategier att hantera 

ensamhet.                                                                                                                            

Slutsats: En del äldre besvärades av ensamhet och efterfrågade en ökad gemenskap i 

samband med måltid, i form av gemensamma aktiviteter i grupp. Det var vanligt att de 

äldre med stigande ålder inte deltog i alla aktiviteter och istället valde att vara för sig 

själva, i en positiv ensamhet.  
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1 Inledning 
Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen beskrivs i Socialtjänstlagen (SoL, SFS 

2001:453). Enligt 4 § i 5 kap. av SoL (SFS 2001:453) ska verksamheten inriktas på att 

äldre individer ska uppleva välbefinnande och leva ett värdigt liv. Enligt 

Socialstyrelsens rapport Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 finns en liten men 

sårbar grupp av de äldre som upplever låg grad av välbefinnande d.v.s. upplever svåra 

besvär av oro, ångest, ängslan, ofta besväras av ensamhet och känner sig otrygga 

(Socialstyrelsen, 2016a). I rapporten Öppna jämförelser jämförs årligen, bl.a. vård på 

särskilt boende (Säbo) kommuner emellan och ensamhet är en fråga som tas upp 

(Socialstyrelsen, 2015; 2016b, 2017a). Under de senaste åren har mer än 50 procent av 

de boende svarat att de besväras av ensamhet. Många internationella studier har visat att 

ensamhet och social isolering orsakar fysisk och psykisk ohälsa hos de äldre. Få 

intervjustudier har undersökt äldres upplevelse av ensamhet på vårdboenden. En 

personcentrerad omvårdnad och dess åtgärder ska baseras på den enskildes unika 

förutsättningar, behov och resurser (Ekman, 2014). Det är därför av vikt att identifiera 

vad ensamhet för de äldre på Säbo innebär, om den är ett problem som kan lindras med 

t.ex. aktiviteter eller om den äldres ensamhet ibland kan vara av sådan karaktär att den 

inte kan eller behöver lindras. 

 

2 Bakgrund  

2.1 Ensamhet som begrepp 

Ensamhet är ett mångfacetterat begrepp och definieras i många studier såsom skillnaden 

mellan en persons önskvärda och faktiska sociala relationer (Russell, Peplau & Cutrona, 

1980). I engelska språket kan begreppet ensamhet ha flera innebörder, där ”loneliness” 

(”tillståndet att vara ensam”) kan förknippas med den negativa ensamheten och 

”solitude” (”situationen att vara ensam utan andra människor”) med den positiva 

ensamheten (”Loneliness”, u.å.; ”Solitude”, u.å.; Tornstam, 2005).  

Ensamhet kan också distingeras genom att t.ex. skilja mellan emotionell isolering 

(avsaknad av intim relation) och social isolering (att ha ett litet socialt nätverk såsom få 

kollegor, vänner). Dessa typer av ensamhet kan åtminstone till en del vara oberoende av 

varandra, menar Brülde och Fors (2015). De skiljer också mellan den ensamhet som 

beror på en särskild yttre orsak s.k. situationsbetingad ensamhet, som ofta är kortvarig 

och den kroniska ensamheten som kan ses som ett varaktigt psykologiskt problem.  
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En tredje övergripande distinktion menar Brülde och Fors (2015) är att i objektiv 

mening vara ensam och den att subjektivt uppleva sig ensam. Den objektiva ensamheten 

kan betraktas som ett socialt bristtillstånd, och kan vara tillfällig eller mer övergripande. 

Den tillfälliga kan vara självvald eller inte självvald och kan t.ex. innebära att man för 

tillfället inte umgås med någon annan. Den övergripande objektiva ensamheten innebär 

att det finns svagheter och luckor i det sociala nätverket och/eller inom det intima 

området vilket kan ses i olika dimensioner beroende på vilka relationer man saknar. Att 

vara utan en kärleksrelation kan ses som en emotionell dimension och att ha få nära 

vänner, sakna arbetskamrater kan ses som social dimension. Den subjektiva upplevda 

ensamheten är ofta plågsam, medför stort lidande och innebär att man inte upplever sig 

få den mänskliga kontakt och det sociala stöd man behöver. Ytterligare en form av 

ensamhet är den existentiella där det sociala nätverket finns men man upplever att det 

inte finns någon som förstår eller lyssnar och därför inte har någon att dela svårigheter 

eller problem med (Brülde, 2007). 

 

2.2 Tidigare studier om ensamhet 

 
Ensamhet i Sverige 

Tidig forskning om ensamhet har ofta baserats på en enda fråga ”Känner du dig 

ensam?” eller liknande och olika aspekter av ensamhet t.ex. subjektiv och objektiv 

ensamhet, att begreppet ensamhet kan upplevas olika för olika individer, för olika åldrar 

har inte tagits hänsyn till. Det har heller inte beaktats att ensamhetsupplevelserna kan ha 

olika intensitet och varaktighet (Tornstam,1983). 

Tornstam (1988) fann i sin forskning att sökande efter ensamhet är två sidor av samma 

mynt, med en negativ och en positiv sida. Den ensamhet som följer som ett försvar på 

reaktioner efter kriser och sjukdom ofta i ung vuxen ålder och medelålder minskar 

känslan av sammanhang, leder ofta till strategier såsom tillbakadragande och 

undvikande och detta kan betraktas som ett negativt sökande efter ensamhet (Tornstam, 

1988). Med stigande ålder följer ett ökat behov av ensamhet och vid äldre åldrar verkar 

upplevelsen av sammanhang och behovet av positiv ensamhet finnas oavsett om 

individen har upplevt kriser eller ej (Tornstam 1989, 2005). 

Två stora enkätundersökningar om ensamhet i Sverige utfördes vid Uppsala universitet 

1985 samt 2008. Vid den första undersökningen upplevde sig 49 procent av svenskarna 

vara ensamma ibland eller ofta och respondenterna var 15–79 år (Tornstam, 1988). Vid 

undersökningen 2008 var respondenterna 20–90 år och 42 procent upplevde sig 
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ensamma. I den studien framkom att yngres ensamhet var förknippad med känsla av 

alienation, att vara avvikande, och att vara utan vänner. För äldre var ensamhet kopplad 

till att vara utan nära relationer, att inte vara intresserad av andra och att sakna 

transportmedel. Ensamhet var vanligare i yngre åldrar och bland kvinnor. Lägst var 

ensamheten bland de gifta/samboende männen, högst bland de ogifta kvinnorna och den 

subjektiva hälsouppfattningen hade betydelse – ju lägre man skattade sin hälsa desto 

högre upplevelse av ensamhet (Tornstam, Rydell, Vik & Åberg, 2010). 

För åldersgruppen 65–79 år var det vid undersökningarna, 1985 och 2008, 46 procent 

respektive 40 procent som ibland eller ofta kände sig ensamma. Samtidigt svarade 

samma åldersgrupp med 53 respektive 56 procent att de själva sökte ensamheten för att 

må bra (Tornstam m.fl., 2010). 

SOM- institutionen är en undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet som 

sedan starten 1986, årligen undersökt svenskars beteenden, vanor och åsikter. Vid 

SOM-undersökningen 2014 (Brülde & Fors, 2015) gjordes ett enkätutskick till ett 

obundet slumpmässigt urval av Sveriges befolkning för att bl. a. undersöka den 

objektiva ensamheten. I undersökningen framkom att äldre upplever sig mindre 

ensamma än yngre även om de umgås mindre med sina vänner och att män upplever sig 

mer ensamma än kvinnor (Brülde & Fors, 2015). I rapporten framkom också att en låg 

umgängesfrekvens orsakar sociala ensamhetskänslor, som i sin tur påverkar 

välbefinnandet negativt. I rapporten beskrivs också samband mellan ensamhet och olika 

personlighetsdrag. Det personlighetsdrag, som enligt författarna är starkast kopplat till 

ensamhet, är graden av utåtriktning/inåtvändhet. Personer som är introverta är mer 

ensamma än utåtriktade personer men även personlighetsdrag, såsom känslomässig 

stabilitet, samvetsgrannhet och vänlighet, tenderar att minska graden av ensamhet 

(Brülde & Fors, 2015). 

 

Ensamhet och ohälsa 

Under framför allt de senaste 40 åren har social isolering och ensamhet i relation till 

sjuklighet och dödlighet studerats. Det har visat sig i flera studier att ensamhet och 

social isolering är stora riskfaktorer för ökad dödlighet och sjuklighet (Hawkley, 

Thisted, Masi & Cacioppo, 2010; Patterson & Veenstra, 2010; Steptoe, Shankar, 

Demakakos & Wardle, 2013).                                                                                   . 

Leigh-Hunt m.fl. (2017) fann i sin metaanalys av 40 systematiska genomgångar, 

genomförda 1950-2016,  ett signifikant samband mellan social isolering, ensamhet och 

ökad dödlighet och mellan social isolering och hjärt-kärlsjukdom.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steptoe%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23530191
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shankar%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23530191
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Demakakos%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23530191
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wardle%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23530191
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Holt-Lunstad, Smith och Layton (2010) ville i sin meta-analys av 148 studier med drygt 

300 000 deltagare finna i vilken utsträckning förekomst av eller brist på sociala 

relationer påverkar risken för dödlighet. De fann att risken för dödsfall vid avsaknad av 

sociala relationer, var jämförbara med kända riskfaktorer för dödlighet som rökning och 

alkoholkonsumtion, och t.o.m. har starkare påverkan på dödlighet än andra riskfaktorer 

såsom fysisk inaktivitet och övervikt. 

 

Ensamhet och äldre 

Peter Townsend fann i sin forskning om äldres ensamhet på 50-talet, inte något entydigt 

samband mellan graden av social isolering d.v.s. att ha få sociala kontakter, och den 

upplevda subjektiva känslan av ensamhet. Han fann istället att sociala förluster var 

starkt kopplad till upplevelse av ensamhet (Tornstam, 1983). 

Åren 2000-2015 utfördes 128 internationella studier om ensamhet och social isolerings 

påverkan på hälsa och välbefinnande hos äldre, de flesta gjorda från 2011 och framåt. 

Vid granskning av dessa studier, fann Courtin och Knapp (2017) att majoriteten av dem 

kom till slutsatsen att social isolering och ensamhet har skadliga effekter på de äldres 

fysiska och psykiska hälsa (Courtin & Knapp, 2017).  

I en enkätstudie om ensamhet och depression hos äldre boende på vårdhem, visade 

Fessman och Lester (2000) att det sociala nätverket inom vårdhemmet hade större 

inverkan på upplevelse av ensamhet och depression hos de vårdhemsboende än besök 

från vänner och släktingar. Fessman och Lester menar att upplevelse av ensamhet och 

depression bäst kan förbättras genom att hjälpa de boende att utveckla relationer med 

andra på boendet (2000). Drageset, Kirkevold och Espehaug (2011) kom till ett 

liknande resultat i sin enkätstudie där de fann att de boendes kontaktfrekvens med familj 

och vänner inte korrelerade med upplevelse av ensamhet, medan brist på socialt stöd var 

förknippat med ensamhet.  

En studie följde drygt 580 män och kvinnor över 70 år, via enkäter, telefonintervjuer 

och intervjuer under åren 2004 och 2011 avseende ensamhet (Dahlgren, Andersson, 

McKee & Lennartsson, 2015). De fann att ensamheten inte var konstant utan varierade 

för både män och kvinnor över tid, även om den ökade med åldern. Att vara nybliven 

änka/änkling och att ha en försämring av ett depressivt tillstånd var faktorer som kunde 

prediktera ensamhet hos båda könen. Faktorer som kunde prediktera ensamhet för män 

var ett minskat socialt kontaktnät och att ha få sociala kontakter och prediktorer för 
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ensamhet hos kvinnor var bl.a. svårigheter att röra sig och minskad fysisk aktivitet 

(Dahlgren m.fl., 2015).  

En svensk intervjustudie, med syfte att undersöka upplevelsen av livet nära döden för 

äldre boende på vårdhem, fann att de äldre upplevde ensamhetskänslor på en obekant 

plats som bidrog till en känsla av existentiell ensamhet (Österlind, Ternestedt, Hansebo  

& Hellström, 2017). I en annan svensk studie där 30 äldre män och kvinnor 85–103 år 

gamla intervjuades angående ensamhet framkom både positiva och negativa upplevelser 

av ensamhet beroende på den äldres livsförhållande och syn på liv och död (Graneheim 

& Lundman, 2010). Dessa aspekter kunde enligt författarna tolkas som att ”känna sig 

hemma och att känna sig hemlös” (Graneheim & Lundman, 2010, s. 433).   

 

2.3 Öppna jämförelser 

Socialstyrelsens och Sveriges kommuner och landstings (SKL) gemensamma rapport 

Öppna jämförelser (Socialstyrelsen, 2015, 2016b, 2017a) har till syfte att förbättra 

insynen i den offentligt finansierade vården samt  analysera och utveckla kvaliteten 

inom bl.a. äldrevården. De äldre på särskilt boende får bl.a. besvara enkäter hur de 

uppfattar sin vård och omsorg. Enkäterna fylls i av den äldre och/ eller med hjälp av 

dennes närstående. Det redovisas inte i sammanställningen vem  som fyllt i dem. Svaren 

sammanställs under olika kvalitetsindikatorer för att jämföra t.ex. vård på Säbo mellan 

kommuner. Andelen äldre på Säbo som är nöjda med de aktiviteter som erbjuds och 

samtidigt också har svarat att hen inte besväras av ensamhet är i stort oförändrad vid de 

senaste rapporterna och ligger på knappt 50 procent. Detta trots det ökade utbudet av 

aktiviteter i form av högläsning, fysisk aktivitet, musikstunder mm som erbjuds i 

verksamheterna (Socialstyrelsen, 2015, 2016b, 2017a). 

 

2.4 Teoretisk referensram  

Det svenska språket har inget positivt ord för ensamhet såsom i det engelska språket 

(solitude) och innebörden av begreppet ensamhet förknippas därför ofta med negativa 

känslor och uttryck såsom depression och apati. Det kan därför vara lätt att misstolka ett 

behov av ensamhet i positiv mening menar Tornstam (2005). Denna positiva ensamhet 

är en del av Tornstams teori om gerotranscendens.  

 



  
 

11 

Gerotranscendens 

Gerotranscendens kan ses både som en teori och som en utvecklingsprocess, en positiv 

möjlighet till utveckling där individen från medelåldern till ålderdomen kan få nya 

perspektiv på livet och nya värden (Tornstam, 1989, 2005). 

Gerotranscendens har likheter med makarna Eriksons utvecklingsteori, i båda är   

livsloppsperspektivet centralt och åldrandet kan ses som en psykologisk livsresa. Denna 

livsresa innebär för många en personlig mognad (Malmberg & Ågren, 2013; Tornstam, 

2005).  

Gerotranscendens kan ses som en positiv syn på åldrandet, där fortsatt 

mognad/utveckling hos den äldre medför en  högre tillfredställelse med tillvaron, en 

känsla av samhörighet med världsalltet och att behovet av den positiva, djupa, 

begrundande (kontemplativa), ensamheten ökar. Enligt denna teori genomgår den äldre 

både en förändring (av Jaget och av val i livet) och en utveckling (mot visdom och 

mognad).  

Gerotranscendens innebär nya förståelser för vad som är betydelsefullt i livet och 

innebär en förändrad syn på tillvaron (Tornstam, 2005).  

 

Gerotranscendens dimensioner  

Tornstam skiljer mellan tre dimensioner i gerotranscendens; Jaget, personliga och 

sociala relationer och den kosmiska dimensionen. 

 

Jaget 

En framgångsrik process mot  gerotranscendens, menar Tornstam, innebär en ökad 

medvetenhet om sina egna positiva och negativa sidor samt en förändring av Jaget. 

Detta innebär att den äldre ofta blir mindre självcentrerad, tar hänsyn till, men är mindre 

fokuserad på den fysiska kroppen samt  har behov av och söker sig ofta(re) till den 

positiva, självvalda, begrundande ensamheten. 

 

Personliga och sociala relationer  

Gerotranscendens innebär också förändring i personliga val, när det gäller relationer 

med andra, där den äldre blir mer selektiv i val av umgänge och i val av sociala 

aktiviteter, som också blir mer sparsmakade. Förståelsen och toleransen för andras 

tillkortakommanden ökar och benägenhet att döma och fördöma minskar. 
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Den kosmiska dimensionen       

Gerotranscendens leder till en ökad samhörighetskänsla med tidigare och kommande 

generationer och fokus flyttas från det egna livet till det liv som fortgår genom 

kommande generationer. En omdefiniering av tids-och rumsuppfattning sker vilket t.ex. 

innebär att nu-tid och då-tid får otydligare  gränser och  flyter ihop (transcenderar). 

Rädslan för döden avtar liksom intresset för det materiella. Intresset för stora händelser i 

omgivningen minskar och förskjuts mot det enkla, vardagliga såsom att glädjas och 

uppleva världsalltet (kosmos) i en blomma (Tornstam, 2005). 

Gerotranscendens kan därför enligt Tornstam  ses som det sista steget i en naturlig 

process mot mognad och vishet som för många individer, men inte för alla, följer 

åldrandet (2005). 

 
Gerotranscendens i praktiken 

Wadensten (2003) har i sin avhandling tagit fram praktiska riktlinjer ur 

gerotranscendens-teorin och implementerat dem i omvårdnaden av äldre på ett sjukhem 

i Sverige. Studiens syfte var att ge omvårdnad utifrån detta synsätt och stödja de äldre i 

denna utvecklingsprocess men också optimera omvårdnaden för de äldre som redan 

uppnått gerotranscendens. 

 

Tornstams teori om gerotranscendens (1989, 2005) och sjuksköterskan Barbro 

Wadenstens avhandling (2003) om praktiskt arbete med gerotranscendens som 

omvårdnadsbas, kommer att användas som teoretisk referensram för att fördjupa och 

förstå föreliggande studies resultat.     

                           

3 Problemformulering 
I Socialstyrelsens och Sveriges kommuner och landstings gemensamma rapport Öppna 

jämförelser för äldre inom vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2015, 2016b, 2017a) har 

vid de senaste rapporterna poängterats att mer än 50 procent av alla äldre boende på 

Säbo besväras av ensamhet i någon grad och att detta har samband med hur man trivs på 

boendet. I rapporterna framkommer att äldre som skattar sin hälsa som god, det vill säga 

utan besvär av ängslan oro och ångest och utan besvär av ensamhet, är mer nöjda med 

sitt särskilda boende. Rapporterna har en  beskrivande karaktär och begrepp såsom 

”upplevelse av ensamhet” t.ex. är inte definierade. Trots åtgärder i form av aktiviteter på 

boendena tycks inte upplevelsen av ensamhet ha minskat och rapporteras fortsatt vara 

drygt 50 procent, enligt den senaste rapporten (Socialstyrelsen, 2017a). 
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Det finns begränsat med studier och kunskap om vad ensamhet innebär för äldre boende 

på Säbo. Detta behöver klargöras för att verksamheterna ska kunna skapa aktiviteter för 

att lindra den ensamhet som kan lindras och även klargöra om upplevelse av ensamhet 

ibland består av något som inte kan eller behöver åtgärdas. 

 

4 Syfte 
Syftet med studien var att belysa tankar om ensamhet hos individer över 70 år boende 

på Säbo samt deras upplevelse av ensamhet relaterat till boendet. 

 

5 Metod 
 

5.1 Studiedesign och ansats 

Denna studie har en kvalitativ design. Kvalitativ design används för att t.ex. beskriva, 

förstå, förklara, tolka, ett fenomen eller företeelse (Henricson & Billhult, 2012; Ahrne & 

Svensson, 2011) Forskningsansatsen i föreliggande studie var induktiv vilket Henricson 

och Billhult (2012) beskriver som att forskaren utgår från deltagarnas levda erfarenhet 

av ett fenomen, i denna studie erfarenhet av ensamhet.  

 

5.2 Undersökningsenheter 

Deltagare från två Säbo i en östgötsk kommun med över 100 000 invånare ingick i 

studien. Båda boenden har sin verksamhet på flera våningar. På det ena boendet är 

hissen olåst och på det andra öppnas hissen med bostadsnyckeln. Båda boendena har 

kodlås till samtliga våningsplan och ingångar.  

Det lite större boendet (Säbo1) består av 45 lägenheter och hade vid intervjutillfället 45 

boende, fördelade på 18 lägenheter för demenssjuka, 18 lägenheter för 

ålderdomshemsboende och 9 lägenheter för personer i behov av sjukhemsplats. De 

boende var i åldrarna 76-98 år, varav drygt en tredjedel män. Det andra boendet (Säbo2) 

är ett äldreboende som vid intervjutillfället hade 31 boende i åldrarna 70-95 år, också 

med majoritet av kvinnor (se tabell 1). 

 

Tabell 1  Könsfördelning  

Boenden Kvinnor Män Antal 

    
Säbo 1 29 16 45 

Säbo 2 23 8  31 
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5.3 Procedur 

Ett informations -och diskussionsmöte med regionchef och verksamhetschefer för två 

Säbo och författaren till denna studie hölls i maj 2017. Muntligt samtycke av 

regionchefen samt skriftligt samtycke av verksamhetscheferna att påbörja studien 

erhölls. De äldre som var lämpliga att delta utifrån inklusions- och exklusionskriterierna 

fick muntlig och skriftlig information om studien via den aktivitetsansvarige på 

respektive boende. Den aktivitetsansvarige återkopplade därefter via 

verksamhetschefen, vilka äldre som ville delta i studien samt vilken dag och tid som 

passade dem för intervju.  

 

5.4 Urval 

Kvinnor och män >70 år boende på Säbo 

Inklusionskriterier 

Förstå och tala svenska.  

Exklusionskriterium 

Gravt nedsatt kognitiv förmåga. 

Tolv kvinnor och en man i åldrarna 70 - 98 år valde att delta i studien. Intervjuerna 

numrerades med Boende 1 – Boende 13 och delades in i tre åldersspann;    

≤ 84 år, 85-94 år och ≥ 95 år. Könsindelning av materialet gjordes inte för att bevara 

konfidentialitet för den man som ingick (se tabell 2).                                                                

 

 

 

Tabell 2        Beskrivning av informanter                                           

         Åldersspann ≤ 84 år             85-94 år        ≥ 95 år         S:a  

Antal boende  4 5 4 13  
Änka/änkling 1 5            3 9/13  
Ogift/skild 3 0 1 4/13  
Tid på boendet < 2 år 1 3 3 7/13  
Tid på boendet ≥ 2 år 3 2 1 6/13  
Försämrad syn 1 5 3 9/13  
Försämrad hörsel 2 4 3 9/13  
Gånghjälpmedel 3 4 4 11/13  
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5.5 Datainsamlingsmetod 

En semistrukturerad intervju valdes som datainsamlingsmetod.  Kvale definierar en 

intervju som ”ett samtal som har en struktur och ett syfte” (1995 s. 13). En 

semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren har ett område/ ämne som ska belysas 

snarare än att specifika frågor ställs (Polit & Beck, 2016). Syftet med en kvalitativ 

forskningsintervju menar Kvale är att förstå ämnen från livsvärlden ur informantens 

eget perspektiv (1995). 

Intervjuerna skedde mellan den 15 juni och den 8 augusti 2017 i de boendes rum och 

spelades in via diktafon. Intervjuerna varade 28 - 77 minuter och utgick från en 

intervjuguide (se bilaga A).  

Intervjun inleddes med bakgrundsfrågor såsom ålder, hur länge den äldre hade bott på 

boendet och orsaken till flytten till boendet. De tilläts berätta fritt om det som de kom 

att tänka på om själva flytten och ibland berördes ensamhet redan då och följdfrågor 

kunde vara; Hur upplevde du det ? Kan du berätta mera om det? I denna studie 

användes olika situationsbetingade frågor för att identifiera innebörden av ensamhet för 

informanten. Kan du beskriva en gång när du upplevde ensamhet? Hur kan en dag se ut 

när du inte känner dig ensam? Händer det att du besväras av ensamhet? Kan du berätta 

om en sådan situation? Är det några särskilda tankar/ känslor du får då? Finns det 

stunder du väljer att vara ensam? Guiden följdes med andra ord inte strikt och ibland 

hade den äldre redan besvarat frågan i ett svar på en tidigare frågeställning  eller i en 

berättelse under intervjun. En del frågor utelämnades medvetet av intervjuaren eftersom 

de i själva intervjusituationen inte upplevdes som bekväma/lämpliga att ställa. Som 

avslutning tillfrågades den äldre om hen ville berätta något mer eller hade någon 

fundering om det som pratats om under samtalet. De äldre fick också skriftliga 

kontaktuppgifter till intervjuaren, om de de ville fråga något om studien eller hade något 

att tillägga. 

 

5.6 Dataanalys 

Analysen är gjord med kvalitativ innehållsanalys vilket innebär att uttyda vad texten 

handlar om och att tolka en underliggande mening (Polit & Beck, 2016; Graneheim & 

Lundman, 2004) (se tabell 3). 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och sorterades genom att olika grafisk textstil 

valdes för de olika boendena och olika färger för respektive individs intervjutext. 

Därefter genomlästes textmassan flera gånger för att få en överblick över innehållet. 

Meningsbärande enheter (ME) ströks under. ME är ord, meningar eller stycken som 
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innehåller aspekter relaterade till varandra genom sina innehåll, sammanhang. ME 

kondenserades därefter med syfte att korta ner texten men ändå behålla innehållet för att 

få en mer lätthanterlig text och benämndes med olika koder. Likheter och olikheter hos 

koderna söktes och de grupperades därefter i olika kategorier och underkategorier. 

Intervjutexterna lästes många gånger under denna process och flera omtolkningar av 

kategorier och underkategorier gjordes.  

 

 

Tabell 3  Exempel på analys 

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Det finns stunder jag 
vill vara för mig själv. 
Jag vill läsa, ha´t lite 
skönt, jag tvättar, 
stryker och 
städar…Boende 2 

Stunder jag vill 
vara för mig 
själv 

Skönt vara 
för mig 
själv  

Självvald 
ensamhet 

 

Individuella 
aspekter av 
ensamhet 

Man ses vid den där 
halvtimmen när man 
äter mat -sen går var 
och en till sitt rum 
Boende 4 

Ses vid maten, 

sen går var och 

en till sitt 

                           

Begränsad 
samvaro 
med andra 

Ensamhet trots 
umgänge 

 

Betydelse av 
sociala 
kontakter för 
upplevelsen av 
ensamhet 

 

 

5.7 Förförståelse 

Författarens erfarenhet, som yrkesverksam i över 30 år varav mer än 20 år som 

sjuksköterska, men också av livet som sådant, har gemensamt bidragit till de kunskaper,  

värderingar, föreställningar och erfarenheter som präglar författarens förförståelse. 

Friberg och Öhlén (2012) beskriver att förförståelsen både kan ses som en möjlighet 

(förkunskap) och vara hinder (fördomar) till ny kunskap. Genom att pendla mellan att 

läsa intervjutexten, analysera och därefter återgå till texten för att verifiera fynden, 

gjordes en slags återkoppling på att tolkningen främst baserades på informanternas 

berättelser och inte på författarens förförståelse. Resultatdelen innehåller även rikligt 

med citat för att göra analysen mer transparent.   
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5.8 Etiska överväganden 

Äldre på Säbo är en sårbar grupp vilket medför att man noga måste överväga både de 

vetenskapliga grunderna och de etiska konsekvenserna inför en studie med dem som 

deltagare. Vid studier på sårbara grupper är det, enligt Sandman och Kjellström (2014) 

särskilt viktigt med den etiska bedömningen. Riskerna med ett deltagande måste 

minimeras och deltagarnas integritet och välbefinnande värnas. Information gavs till 

studiedeltagarna i föreliggande studie innan deltagande, såväl muntlig som skriftlig. I 

informationen angavs frivillighet att delta, att konfidentialitet försäkrades och att 

deltagarna när som helst utan att ange orsak kunde avbryta sitt deltagande. Nyttan med 

studien och vad resultatet skulle användas till beskrevs noggrant för verksamheten och 

för de boende. De boende fick upprepad information om studiens syfte, frivillighet att 

delta samt om konfidentialitet direkt innan intervjun och samtyckte skriftligt  om 

deltagande (se bilaga B och C). 

Godkännande för studien erhölls från regionchef för Aleris Äldreomsorg Öst samt av 

två verksamhetschefer och etiskt godkännande erhölls från Linnéuniversitetet (se bilaga   

D och E). Beslutsnummer för godkänd etikansökan: SPÄ 2017: 21/ 2017-05-18.   

 

6 Resultat 
Det fanns stunder av ofrivillig ensamhet som kunde vara besvärande, såsom i en grupp 

där man inte kunde prata/inte pratade med varandra av olika skäl. De äldre beskrev 

också en ensamhetskänsla som kom efter en kort samvaro kring en måltid och som inte 

följdes av någon gemensam aktivitet. De hade också olika strategier att hantera 

ensamheten. Åldersrelaterade sviktande kroppsliga funktioner såsom synsvaghet, 

beskrevs som en försvårande faktor/hinder för samvaro och för självständighet, vilket  

kunde medföra känsla av isolering, upplevelse av instängdhet och ofrivillig ensamhet. 

Majoriteten av informanterna upplevde sig ensamma emellanåt, men ofta var det en 

självvald ensamhet som de inte besvärades av och de allra flesta uttryckte ett behov av 

att var för sig själva på sina rum. 

Analysen resulterade i fem huvudkategorier och tio underkategorier  avseende ensamhet 

på Säbo. Huvudkategorierna är; Flytten till Säbo kopplat till ensamhet, Individuella 

aspekter av ensamhet, Ensamhet och den åldrande kroppen, Betydelsen av sociala 

kontakter för upplevelsen av ensamhet samt Individuella strategier att hantera 

ensamhet. 
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6.1  Flytten till Säbo kopplat till ensamhet 

Flytten till Säbo beskrev av flera äldre som en traumatisk händelse, även om den var 

nödvändig och oftast välkomnats av den äldre.   

 

Ensam bland främlingar – att börja om  

Flytten innebar att man nu skulle leva med personer man inte kände och tas om hand av 

personal man heller inte kände. En av de äldsta kvinnorna i denna undersökning, nästan 

blind, beskrev sin situation så här;  

Att bo med andra människor som man inte känner och sen inte ser...det är sämst. Men 

jag har vant mig. Jag känner mig ensam ibland (Boende 6). 

De äldre hade vid intervjutillfället bott på Säbo mellan sex månader och sex år. Några 

av de äldre beskrev flytten till Säbo som positiv. Andra äldre beskrev att det tog tid att 

vänja sig vid det nya livet och en del hade inte vant sig än, trots mer än ett år på boendet. 

De flesta hade själv initierat eller varit mycket delaktiga i flytten för att de kände att de 

inte klarade sig själva längre, av olika, oftast fysiska skäl. Initialt hade flytten ändå för 

en del medfört en nedstämdhet och sorg över förluster av t.ex. lägenhet, grannar och 

sitt oberoende. Det fanns en oro för vad som komma skulle - oro för att bli ensam på 

boendet och inte få någon att prata och umgås med. Flytten till Säbo innebar för 

samtliga att lämna något gammalt och vant och för flera av de äldre – att med viss oro, 

ta steget ut i något nytt och oftast okänt – d.v.s. att börja om. 

Jag var väldigt orolig, jag som inte har varit så förskräckligt pratsam och så där, hur 

ska detta gå? Jag tyckte det var så hemskt. Jag var mest orolig hur ska jag kunna prata 

med massa folk jag inte känner (Boende 11).  

 

 

6.2 Individuella aspekter av ensamhet 

Ensamhet beskrevs olika av de boende; som en del av livet som inte behövde ha med 

umgänge eller fysisk plats att göra eller som en skön, självvald företeelse/upplevelse där 

man kunde pyssla, tänka eller bara vara i sin lägenhet, omgiven av egna möbler och 

personliga föremål. Någon berättade om ensamhet som kunde finnas i en tvåsamhet 

särskilt där den friske vårdar sin sjuke partner och blir isolerad från allt utom den sjuke. 

Ålder spelade också roll för hur de äldre upplevde och tacklade ensamhet. Ensamhet 
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beskrevs av flera av de äldsta som något de vant sig vid, som de själva sökte och som de 

tyckte om.   

Ensamhet som en del av livet 

Några av informanterna beskrev ensamhet som en naturlig men inte nödvändigtvis 

besvärande del av livet, som fick accepteras och som var ofrånkomlig.  

Jag tror det är en del av livet förstår du. Vi kan inte alltid räkna med att vi alltid ska ha 

kompisar - för livet är inte så. Det kommer sänkor och dalar ibland - det tillhör livet 

(Boende 8). 

En del av de allra äldsta informanterna (över 95 år) beskrev att upplevelsen av ensamhet 

hade förändrats med åldern och att de nu accepterade och uppskattade den.  

Jag tycker om att vara ensam om man säger så. Det har nog kommit nu när jag blivit så 

här gammal. Jag orkar inte. Det blir för mycket för mej (Boende 13). 

Nio av informanterna var änka/änkling. För flera, som hade haft långvarigt sjuka makar 

som de dessutom vårdat i hemmet under en tid, sågs döden som en befrielse från 

lidande. De upplevde sig inte ensamma efteråt, även om sorgen över att ha förlorat sin 

livskamrat fanns där. Andra, där en livspartners död kommit mer abrupt eller tidigt i 

livet, beskrev en ensamhet som fanns kvar under många år, kanske för alltid, efter 

förlusten av sin livskamrat.  

Det är man nog alltid. Ensam. När man blivit av med sin man tror jag. Att ha någon att 

prata med, om allt. Man kan inte prata om allt med barnen, det går ju inte (Boende 13). 

Självvald ensamhet 

De flesta beskrev att de själva sökte ensamhet emellanåt för att t.ex. läsa, tänka och 

pyssla. De trivdes med att vara på sina rum, omgivna av sina bekanta möbler och saker.  

Några av de allra äldsta beskrev att de ibland valde bort sällskap eftersom de inte orkade 

med så mycket umgänge längre, men uttryckte också att de inte heller behövde så 

mycket umgänge längre. 

Jag väljer bort en hel del för jag vill vara lite ensam också (Boende 5). 

Nu tycker jag det är skönt att jag har inte har så mycket folk här. Jag saknar det men 

jag orkar inte (Boende 13). 

Men undantag fanns. En av informanterna ville inte vara ensam och hade hittat en 

likasinnad  på boendet.   
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Nej det vill jag inte - jag vill inte vara för mej själv - jag vill ha folk omkring mej, jag 

vill va med folk. Jag vill vara med min kompis därinne. // Vi går till varandra och 

dricker kaffe ute i köket. Vi går ut och sätter oss en runda (Boende 9). 

 

6.3 Ensamhet och den åldrande kroppen 

Det var ofta de äldres kroppsliga förändringar och sviktande fysiska förmåga såsom 

sämre syn, nedsatt hörsel och begränsad och försämrad rörlighet och ibland smärta som 

medförde eller bidrog till upplevelsen av ensamhet på boendet. En av de yngre 

deltagarna i studien gjorde en reflektion över sin och andras situation på Säbo; 

Du blir ganska isolerad. Du ser inte mycket. Det finns många som inte ser längre än så 

här (visar med handflatan nära ansiktet) ibland. Du hör just ingenting. // Läsa är inte 

att tänka på. Då blir du ganska ensam. Har du då en granne till höger med rollator och 

en till vänster som har rullstol, att försöka träffas då - det blir lite besvärlig (Boende 7). 

Nedsatt syn och hörsel 

Nio av de 13 deltagarna hade försämrad syn eller ledsyn och lika många hade försämrad 

hörsel. De flesta av de synsvaga hade hjälpmedel såsom förstoringsglas och talböcker 

vilket underlättade i det dagliga livet och ökade möjligheten att förströ sig. Majoriteten 

av de äldre som hade försämrad hörsel hade hörapparater. Flera av informanterna 

använde dem emellertid inte alls av varierande anledningar. Att inte kunna se och 

samtidigt ha nedsatt gångförmåga kunde medföra att de äldre inte hade möjlighet att 

komma ut i den omfattning de ville eftersom de behövde ledsagare och 

personalresurserna inte alltid möjliggjorde detta. Flera av de sämst seende i denna 

undersökning, gångtränade på egen hand i korridoren men behövde ledsagare för att 

komma utanför boendet. De kunde därför känna sig isolerade, ensamma och instängda 

på boendet, eftersom personalresurserna inte alltid medgav att de kunde gå ut. De äldre 

uttryckte samtidigt även förståelse för att personalen hade många andra boende att ta 

hänsyn till och som behövde hjälp och tillsyn. Det innebar också en frustration för dessa 

äldre att inte kunna vara lika aktiva, som de skulle vilja, eftersom de var beroende av 

andra för att kunna ta hissen ner och komma ut i trädgården - i ett av boendena krävdes 

särskild nyckel för att använda hissen och komma ut.  

När jag kom hit kunde jag läsa tidningen …oktober förra året… då kunde jag läsa och 

då kunde jag gå ut. Men jag fick inte gå ut på stan, men jag fick gå ut på tomten, NU är 

det hissen och den där nyckeln som gäller. Man är instängd här (Boende 4). 
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Endast en informant beskrev en ensamhetskänsla som kunde komma av försämrad 

hörsel, då den äldre gick miste om den annars naturliga konversationen kring matbordet. 

Men även den som hörde bra, kunde uppleva sig ensam.  

Jag känner mej ensam ibland. Det är svårt att prata med de andra- de hör inte. En del 

pratar inte alls med en (Boende 6).  

Smärta och bristande ork 

Några av de äldre hade värk i kroppen av att t.ex. sitta och valde att dra sig undan och 

vila direkt efter maten medan andra ville sitta kvar en stund. Flera av de lite piggare 

äldre beskrev att de upplevde en ensamhet efter den korta samvaron kring måltiden 

eftersom många direkt efteråt försvann in på sina rum eller var för trötta för att prata. 

// så äter dom och sen sitter dom där och dom sover och det blir inte så mycket kontakt 

och det blir lite tråkigt om jag ska säga så. Fast jag har ju aldrig varit en sån människa, 

som fordrat en massa nöjen. Jag har inte varit nån sån människa men ändå vill man väl 

ha lite kontakt kanske (Boende 10). 

 

6.4 Betydelsen av sociala kontakter för upplevelsen av ensamhet 

 
Ensamhet trots umgänge 

På boendet kunde en del informanter inte prata med de andra boende, vilket medförde 

en ensamhetskänsla trots fysisk närvaro av andra. De åt tillsammans och "umgicks" med 

varandra på boendet men upplevde sig ändå ensamma p.g.a. att den ene inte hörde, den 

andre inte såg, en tredje varken hörde eller såg och en fjärde var dement.   

En kvinna beskrev hur hon brukade försöka starta en konversation vid bordet men att 

hon inte fick något gensvar: 

Jag öppnar så där ibland och vill prata men de svarar inte. Då kan jag säga det till 

personalen. De svarar, att de andra vid bordet hör så dåligt (Boende 6). 

Några av de äldre beskrev att de besökte varandras rum emellanåt och drack kaffe 

medan andra efterfrågade mer sammanhållning. De sågs en halvtimme kring maten, sen 

gick var och en till sina rum och man saknade samhörighet. Flera av de äldre 

efterfrågade mer samvaro t.ex. i samband med lunchen och eftermiddagskaffet för att 

minska ensamhetskänslan.  
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Man kan inte ha sällskap jämt. Men alltså, när vi har ätit här så går ju var och en in till 

sig. Det är ingen sammanhållning så att vi går till varandra. Det är dags att gå, säger 

dom som bott här länge. Men det är klart att vi pratar med varandra. Vi sitter inte tysta 

inte. Det är klart vi pratar med andra //när maten är över så är man ensam, så det är 

klart att visst är det ensamt ibland (Boende 11). 

Aktiviteter, besök och ensamhet 

Samtliga informanter deltog efter ork och vilja i de dagliga aktiviteter som erbjöds på 

boendena och de flesta var nöjda med det utbud som fanns. Några äldre beskrev att 

deltagande i aktiviteter gjort att de nu kommit in gruppen på boendet,  lärt känna de 

andra boende och att aktiviteterna minskat upplevelsen av ensamhet de känt under den 

första tiden på boendet. Majoriteten av de äldre i de äldsta åldersspannen berättade att 

de inte deltog i så mycket aktiviteter längre  p.g.a. krämpor, dålig ork och för att de ville 

vara ensamma. De boende som saknade sammanhållning/gemenskap med de andra 

boende, efterfrågade en återkommande aktivitet kopplad till mat- och fika-stunderna 

såsom högläsning av dagstidning, att spela något spel för att öka gemenskapen och 

minska ensamhetskänslan.  

Det är klart ibland tycker man väl att det skulle göras lite mer för att - det händer nån 

gång att någon gör nånting, nåt spel eller nåt efter vi har ätit (Boende 10). 

En av de äldsta utryckte att även om andra aktiviteter, för att skingra ensamheten hade 

erbjudits, fattades orken att delta i dem.  

Orkade jag t.ex. sätta mej vid en vävstol då skulle det ju skingra allt. Men det orkar jag 

ju inte, men jag virkar ju i alla fall. Så dagarna… jag vet inte… de bara går. Jag virkar, 

sover, virkar. Det är mediciner som gör det. Jag blir väldigt trött (Boende 13). 

De allra flesta hade återkommande besök av släkt och vänner, var tacksamma och glada 

över det, även om det emellanåt dröjde mellan besöken. Ingen av de äldre uttryckte att 

ensamhet skulle kunna minskas av att få fler besök. Att det är viktigt att de som kommer 

på besök, gör det av fri vilja och går och kommer när de vill uttryckte en av 

informanterna så här; 

Jag vill att de ska sköta sitt och inte känna att vi måste till mamma/pappa. Nej det har 

jag sagt till alla, jag vill att de ska gå när de känner för det och inte ha nån press 

(Boende 4). 
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6.5 Individuella strategier att hantera ensamheten 

De flesta av informanterna beskrev sig som sociala personer, var nöjda med sina liv och 

sin tillvaro på boendet. De besvärades sällan eller inte alls av ensamhet. Om de någon 

gång gjorde det hade de olika sätt att hantera den. Några boende beskrev också 

svårigheter att göra något åt ensamheten nu när kroppen sviktar, att inte kunna göra det 

man tidigare gjorde hemma.  

Fast då [hemma] kunde jag ju ut och åka vart jag ville. Och sköta mej själv så där. Och 

nu kan jag inte nåt (Boende 6). 

 

En av de äldsta informanterna beskrev hur hon hanterade sin tillvaro och ensamma 

stunder så här: 

Vill jag träffa nån så kan jag ringa till nån som kommer hit. Fast nu ser jag inte så bra 

heller för jag har fel på gula fläcken. Jag har ledsyn men kan inte skriva och läsa. Jag 

har en sån apparat som jag hör skivor på- så det kan jag göra så mycket jag vill, så jag 

har inget att klaga på. Du vet när man är så här gammal  så man behöver inte mycket. 

Man behöver inte så mycket underhållning, Och jag sover väldigt mycket. Jag har lite 

svårt att gå, jag kan inte gå utan den där [pekar på rollatorn] som jag kan rulla med 

själv och det är bra (Boende 2). 

Söka sig till andra 

Flera av de äldre gick ut till de gemensamma utrymmena och hoppades på att träffa på 

någon annan av de boende, någon gick ut och pratade med personalen, några ringde 

vänner.  

Acceptans 

De flesta av de äldre accepterade ensamheten, många lyssnade på talböcker, någon 

plockade bland sina vykort, var ledsen en stund, några städade på sina rum och någon 

vilade ett tag och glömde på så sätt bort ensamhetskänslan. 

Jag gråter väl en skvätt. Man ska inte tänka på det. Jag tror att alla är lite ensamma 

(Boende 13). 

Gudstro 

Ett par av informanterna  hade en stark gudstro, såg ensamhet som en del av livet och 

kände förtröstan i att be, men uttryckte samtidigt att de inte upplevde ensamheten som 

besvärande. 

7 Metoddiskussion 
Som datainsamlingsmetod för denna studie valdes  semistrukturerade intervjuer med 

intervjuguide vilket är en lämplig metod för att belysa en företeelse eller ett fenomen 

(Polit & Beck, 2016). Intervjuarens uppgift är att på kort tid vinna den intervjuades 
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förtroende och skapa en avspänd atmosfär i början av intervjun för att eventuell oro ska 

försvinna. Att intervjuerna spelas in kan upplevas extra nervöst för en del informanter 

men denna nervositet brukar lägga sig efter en stunds småprat där isen bryts och 

bandspelaren glöms bort (Polit & Beck, 2016 s. 515). Att det kan vara en nervös 

situation att bli intervjuad märktes tydligt vid flera av intervjuerna där informanterna till 

en början var fåordiga men därefter öppnade sig alltmer och svarade mer utförligt 

vartefter intervjun pågick. Samtliga informanter lämnade några, men inte samma, frågor 

obesvarade trots omformulering av frågorna under intervjun men sammantagen 

information från informanterna gav ändå rikligt med analysmaterial. Under intervjun i 

föreliggande studie var det emellanåt svårt att hålla fokus på ämnet ensamhet då 

informanten kom att tänka på någon liten historia i barndomen eller något annat som 

hänt dem i livet. Detta beskriver också Bryman (2011) som att intervjuprocessen i en 

semistrukturerad intervju är flexibel d.v.s. frågorna behöver inte komma i samma 

ordning som i intervjuguiden och följdfrågor som inte ingår i guiden kan ställas. Det är 

även viktigt att informanten har frihet att besvara frågorna på sitt eget sätt (Bryman, 

2011). Informanterna i det äldsta åldersspannet besvarade frågorna mer utförligt och 

flera av dem  återkom under intervjun, ofta efter en stunds eftertanke, till olika aspekter 

av ensamhet för dem själva och för andra.  

Ansatsen i denna studie var induktiv, vilket karaktäriseras av att forskaren  söker efter 

mönster i sitt datamaterial. Som analysmetod i föreliggande studie valdes kvalitativ 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Graneheim, Lindgren och Lundman 

(2017) menar att en utmaning i att göra innehållsanalyser  är att undvika generella 

sammanfattningar och  ytliga beskrivningar. De beskriver hur pålitligheten i kvalitativa 

studier kräver olika kriterier för att säkerställa kvaliteten i studien. Lincoln och Guba (i 

Polit & Beck, 2016) föreslår fyra kriterier för att uppnå trovärdighet. Dessa är 

tillförlitlighet, giltighet, verifierbarhet och överförbarhet.  

 

7.1 Tillförlitlighet  

Tillförlitlighet har att göra med förtroende för datamaterialets sanningsinnehåll och 

tolkningen av data (Polit & Beck, 2016). I planeringsstadiet är det viktigt att finna 

deltagare som har erfarenhet av det eftersökta fenomenet (Graneheim m.fl., 2017). 

Deltagarna i föreliggande studie fick information om att studien handlade om ensamhet 

och anmälde själva sitt intresse att delta i intervjuerna. Det var den aktivitetsansvarige 

som valde ut lämpliga äldre och gav information till dem vilket kan ha påverkat urvalet. 
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Vid innehållsanalys är det viktigt att ha tillräckligt med data för att få med variationer 

enligt Graneheim m.fl. (2017). Informanterna bestod  nästan enbart av kvinnor. Endast 

en man  deltog i studien drygt en tredjedel av de boende utgörs av män på de Säbo som 

ingår i studien. Detta ger en skev könsfördelning och är en svaghet i studien. En styrka 

är det breda  åldersspannet på 70-98 år och att 13 intervjuer som varade i snitt 45 

minuter genomfördes. Detta torde innebära variation och mångfald i datamaterialet och 

är en styrka i studien.  

 

7.2 Giltighet  

Giltighet handlar om stabiliteten i datamaterialet. Tillförlitlighet och giltighet har ett 

samband och tillförlitlighet  kan inte uppnås om inte giltighet finns (Polit & Beck, 

2016).  

En fråga som kan ställas för att säkra giltigheten är: Kan studieresultatet upprepas om 

liknande deltagare får liknande frågor, i en liknande kontext? (Polit & Beck, 2016 s. 

559). Intervjuguiden (se bilaga A) som användes i föreliggande studie kan därför ses 

som en styrka i studien eftersom de flesta av frågorna ställdes till de flesta informanter. 

Någon pilotstudie gjordes inte i denna studie, vilket kan ses som en svaghet, även om 

frågorna innan de sammanställdes i intervjuguiden bollades med en kollega med 

erfarenhet av äldrevård. En pilotstudie hade kunnat förfina frågorna och förbättra 

intervjutekniken, för att t.ex. hitta strategier att leda informanten tillbaka till ämnet. Ett 

annat sätt att öka giltigheten enligt Graneheim och Lundman (2004) är att vara 

konsekvent i kategorisering av datamaterialet under analysprocessen, vilket 

eftersträvades  i föreliggande studie (se tabell 3). Datamaterialet i denna studie är 

insamlat under relativt kort tid, två månader, vilket också anses stärka giltigheten 

(Graneheim & Lundman, 2004). Om intervjuerna istället dragit ut över tid skulle 

intervjuaren hunnit få nya insikter om ämnet ensamhet och då kanhända förändrat 

följdfrågorna vilket inte skulle vara konsekvent och därför kunnat påverka 

studieresultatet (Graneheim m.fl., 2017).  

Ett ytterligare sätt att stärka giltigheten i en studie, enligt Graneheim m.fl. (2017) är att 

vara medveten om sin förförståelse och reflektera över hur den kan påverka analys och 

tolkning av data. De beskriver att forskaren använder sig själv som ett instrument i 

analysprocessen och förförståelsen kan då vara både till  fördel och nackdel, vilket kan 

påverka giltigheten i datamaterialet.  
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Att inte ha någon förförståelse i ämnet kan göra att likheter och skillnader i 

datamaterialet blir lättare att se eftersom egna värderingar och förutfattade meningar 

inte finns angående ämnet (egen reflektion).  

Vid tolkning av datamaterialet på ett djupare plan torde förförståelse vara en tillgång, 

eftersom tolkning av en underliggande (latent) mening kräver reflektion - som 

förutsätter kunskap och erfarenheter (egen reflektion). För att öka giltigheten i studier 

görs ofta en alternativ tolkning av datamaterialet, av en annan forskare, vilket inte gjorts 

i föreliggande studie och kan därför vara en svaghet (Graneheim m.fl., 2017).   

 

7.3 Verifierbarhet 

Detta kriterium handlar om objektivitet så att resultatet bekräftar informanternas röster, 

återfinns i det insamlade materialet  och inte är forskarens perspektiv eller förutfattade 

meningar (Kristensson, 2014; Polit & Beck, 2016). Föreliggande studie har strävat efter 

verifierbarhet och använt sig av citat för att belysa informanternas röster. Intervjuarens 

förförståelse har samtidigt varit en tillgång för tolkning av resultatet (egen reflektion). 

 

7.4 Överförbarhet 

Överförbarhet handlar om i vilken grad resultatet kan överföras på andra, liknande 

grupper menar Lincoln och Gruba (i Polit & Beck, 2016). Eftersom informanterna i 

föreliggande studie i huvudsak var kvinnor kan rimligen även andra äldre kvinnor på 

Säbo ha liknade erfarenheter. Fler studier behövs emellertid för att se om resultatet är 

representativt för andra äldre kvinnor på Säbo och om män har andra eller liknande 

erfarenheter av ensamhet.  Enligt Graneheim och Lundman (2004) stärks 

överförbarheten av en tydlig beskrivning av urval och egenskaper hos deltagare, 

datainsamling och analysprocess. En noggrann presentation av resultaten med lämpliga 

citat, vilket strävats efter i denna studie, stärker också överförbarheten enligt Graneheim 

och Lundman (2004).  

 

8  Resultatdiskussion 
Syftet med föreliggande studie var tudelat, dels att belysa de äldres tankar om ensamhet 

men också deras upplevelse av ensamhet i deras nuvarande situation boende på Säbo. I 

resultatet framkom både individuella aspekter av ensamhet där inställning till livet och 

egna förluster t.ex. av maka/ make, långvarigt kunde påverka den upplevda ensamheten 

i livet. De flesta äldre i studien upplevde sig åtminstone stundtals vara ensamma, vilket 
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för några var besvärande. Majoriteten sökte själva ensamhet emellanåt och hade behov 

av ensamhet i olika omfattning, något som verkade öka med åldern. De äldre hade också 

olika strategier att hantera ensamheten.  

De personliga sakerna och egna möbler verkar vara en trygghet och mildra upplevelsen 

av förluster och ensamhet, flera av de äldre beskriver hur de trivs med att städa och 

plocka bland sina egna bekanta saker.  

 

8.1 Ensamhet och den åldrande kroppen 

Av de 13 äldre som deltog i studien var de flesta änka/änkling, hade försämrad syn och 

hörsel och använde gånghjälpmedel (se tabell 2). Fysiska försämringar, många gånger 

relaterade till normala åldersförändringar, kan enligt denna studie bidra till upplevelse 

av ensamhet och kanske dessutom förstärka en sådan känsla. De flesta informanter hade 

synförsämring och en del var nästan blinda, vilket var ett problem för flera av dem 

eftersom det minskade autonomin. De kunde varken gå i trapporna eller ta hissen ner till 

bottenplan och ut i trädgården utan ledsagare eller någon som öppnade hissen. De var 

dessutom beroende av andra för att kunna gå ut på kortare promenader utanför boendet, 

vilket andra äldre på boendet,  med bättre syn självständigt gjorde. Detta innebär att 

synförsämringen förutom att öka upplevelsen av ensamhet även påverkade 

självständigheten och ökade beroende av andra. Liknande fynd gjorde Wallhagen, 

Strawbridge, Shema, Kurata och Kaplan (2001). De fann att synnedsättning hos äldre 

var starkare kopplat till svårigheter i det sociala livet, än hörselnedsättning och att detta 

kunde bidra till  ensamhet och social isolering. I föreliggande studie hade de flesta av 

informanterna förutom nedsatt syn också varierande grad av hörselnedsättning. Men i 

likhet med fynden i studien av Wallhagen m. fl. (2001), var det synnedsättningen som 

informanterna lyfte fram som hinder för social samvaro, självständighet och risk för 

isolering. Ingen uttryckte att den försämrade hörseln var ett stort hinder i vardagen eller 

att den ökade  upplevelsen av ensamhet. Wadenstens (2003) praktiska riktlinjer för att 

uppnå gerotranscendens skulle kunna vara personalen till hjälp och flytta fokus från 

(o)hälsa och fysiska begränsningar  i samtalen med de äldre, till att t.ex. uppmuntra 

berättelser om barndom, uppväxt. Om personalen på morgonen frågar den boende vad 

hen drömde om istället för att fråga hur hen mår, skapas, enligt denna teori, utrymme för 

andra samtalsämnen bort från det självcentrerade vilket leder framåt och mot 

transcendens. En tillåtande atmosfär där även samtal om döden accepteras, att inte 

undvika samtal om någon på boendet avlidit  samt att inte korrigera den äldres 
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berättelser  angående  t.ex. dennes tidsuppfattning är andra sätt att arbeta mot 

gerotranscendens (Wadensten, 2003; Tornstam, 2005). En ökad kunskap och förståelse 

för den naturliga åldrandeprocessen enligt denna teori, bland de äldre, personalen men 

även de närstående på Säbo, kan vidga perspektivet på vad som ingår i ”normalt 

åldrande”.  

Tolv av 13 av informanter i denna studie upplevde sig ensamma emellanåt vilket inte 

besvärade utan de allra flesta äldre utryckte också ett behov och en önskan att vara för 

sig själva emellanåt.  Självvald ensamhet och att välja ensamhet före gemensamma 

aktiviteter som tre av fyra  av de äldsta studiedeltagarna gjorde, är också förenligt med 

Tornstams (2005) teori om gerotranscendens.  Åldrandet medför, enligt denna 

teori/process, ett annat perspektiv på tillvaron där behovet av den kontemplativa 

ensamheten ökar,  som en självvald faktor som ändå kan vara positiv (Tornstam,1988, 

2005). Detta tankesätt kan minska risken för missförstånd av t.ex. den äldre drar sig 

undan från sociala aktiviteter och öka acceptansen för självvald ensamhet och se det 

som en naturlig del av åldrandeprocessen. Att anordna medititationkurser på boendet är 

ett sätt, enligt Wadensten (2003), att utveckla och stärka den kosmiska dimensionen i 

gerotranscendens. Genom ökad information om denna positiva syn på åldrandet och 

genom samverkan mellan den äldre, närstående och personal  kan den äldre få möjlighet 

att fortsätta utvecklas och få större tillfredsställelse i livet (Wadensten, 2003; Tornstam, 

2005). 

En spännande tanke är om den självvalda ensamheten möjligen kan ha en 

åldersrelaterad fysiologisk orsak. I en studie (Pauly, Lay, Nater, Scott & Hoppmann, 

2017) med 185 deltagare i åldrarna 20-81 år fick under en 10 dagars period vara 

ensamma i varierande utsträckning. De besvarade frågeformulär om upplevelse av 

ensamhet under dessa dagar och mätte bl.a. kortisolnivå i saliv. Låga kortisolnivåer har i 

tidigare studier påvisat samband med ohälsa och studien fann att kortisolnivåerna sjönk 

för alla åldersgrupper vid stor total, inte självvald, tid i ensamhet. Att tillfälligt vara 

ensam ökade däremot kortisolnivåerna hos de äldre deltagarna (Pauly et al., 2017). Det 

hade varit intressant att undersöka  hur självvald ensamhet påverkar kortisolnivåerna 

hos äldre, kanhända finns det en biologisk förklaring till den självvalda ensamhet som 

många äldre ofta söker? 
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8.2 Sociala aspekter och ensamhet  

I studien framkom att det för många äldre blev en stor omställning att flytta till Säbo 

även om de insett att det var nödvändigt. Flera av de äldre beskrev att de grät, inte alls 

trivdes till en början men att de så småningom vande sig vid det nya livet. Att den 

personliga friheten minskar och beroendet av andra ökar då man flyttar till ett 

vårdboende som flera av de äldre uttryckte, fann också en svensk studie (Andersson, 

Pettersson & Sidenvall, 2007). Boende 60-98 år, närstående och kontaktpersoner 

intervjuades på ett vårdhem. Enligt den studien kunde boende i enkelrum, som numera 

är gängse på många vårdboenden, innebära en ökad upplevelse av ensamhet. I den 

studien framkom att de närstående uppfattade de äldre (sina anhöriga) som uttråkade. 

De äldre efterfrågade emellertid inte fler aktiviteter, även om en del äldre önskade mer 

gemenskap med de andra boende (Andersson m.fl., 2007). Dessa fynd är förenliga med 

föreliggande studies resultat där de äldre var nöjda med aktivitetsutbudet men att flera 

av dem samtidigt efterfrågade mer samvaro med de andra på boendet. Andersson m.fl. 

(2007) fann en diskrepans mellan vad de äldre upplevde och deras närstående 

uppfattade. Detta är viktigt att ha i åtanke vid verksamhetsplanering på Säbo så att det 

verkligen är de äldres önskemål som framkommer och att inte någon annans uppfattning 

om vad de äldre behöver, får t.ex.styra aktivitetsutbud. 

 

Upplevelsen av ensamhet i det sociala livet, var för informanterna inte så mycket 

kopplad till besök av släkt och vänner, utan mer till den nya gruppen på Säbo. Flera av 

de äldre beskrev att de före själva flytten upplevde oro för vad som skulle hända och hur 

de skulle klara socialiseringen med de andra på boendet men beskrev också hur de nu 

hade vant sig. Alla informanter deltog i självvald och varierande omfattning i aktiviteter 

på boendet. Framförallt de allra äldsta valde emellanåt bort aktiviteter för att få vara 

ensamma och uttryckte även ett behov av att vara för sig själva. Genom att vara ensam 

och fundera över sitt liv kanske omgiven av sina saker kan den äldre gå igenom sin 

livshistoria, förstå den, enligt Tornstam (2005). Detta är en del av den kosmiska 

dimensionen i teorin om gerotranscendens och leder enligt Tornstam (2005) till 

utveckling. Det faktum att äldre hellre vill vara för sig själva, än delta i gemensamma 

aktiviteter, åtminstone emellanåt kan ses som en del i det naturliga åldrandet och är en 

förutsättning för gerotranscendens enligt Tornstam (2005).  
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Flera av informanterna över 90 år uttryckte också en slags fokusförflyttning av vad som 

nu var viktigt i livet. De berättade att de inte behövde så mycket underhållning längre 

och uttryckte en förnöjsamhet och tacksamhet över vad livet gav. Detta kan ses som en 

del av gerotranscendens i Jagets dimension där den äldre blir mindre självcentrererad 

och mer nöjd med tillvaron (Tornstam, 2005). Enligt teroin om gerotranscendens kan 

självvald ensamhet, som är tydlig även i denna studie, vara ett led i den naturliga 

åldrandeprocessen och att få delge sin livsberättelse kan ha större betydelse för den 

äldres välbefinnande än andra gemensamma aktiviteter. Om de äldre på boendena får  

tillfälle och möjlighet att t.ex.berätta sin livshistoria kan detta leda till fortsatt 

tillfredställelse med sina liv och mot gerotranscendens enligt Tornstams (2005) teori. 

 

En handfull informanter efterfrågade ökad social gemenskap framför allt i samband med 

måltidsituationerna. Måltidssituationerna skapade/skapade inte sociala interaktioner 

bland bordsgrannarna i föreliggande studie. Det visade även en studie med ca 100 

deltagare där 4–5 äldre vid varje bord, observerades under måltid (Curle & Keller, 

2010). Studien visade att förutom samtal, även andra  former av interaktioner uppstod 

såsom att de äldre hjälpte varandra, delade med sig, skämtade med varandra, visade 

uppskattning och tillgivenhet  men också att en del ignorerade och uteslöt varandra. 

Interaktionerna påverkades av personalen, personliga egenskaper hos de boende, 

sammansättningen av bordsgrannar och den sociala och fysiska miljön (Curle & Keller, 

2010). Personalen har enligt denna studie en viktig socialiserande roll via sin 

medverkan under måltiderna. Studien påtalade också att problem med syn, hörsel, 

kognition eller hälsoproblem kunde begränsa möjlighet till sociala interaktioner, vilket 

också framkom i föreliggande studie där framför allt synförsämringar bidrog till 

utanförskap och upplevelse av ensamhet. Genom att personalen guidar samtalen under 

måltiden, strävar efter att få med även t.ex. de synsvaga äldre i konversationer kring 

bordet skulle de sociala interaktionerna understödjas, gemenskapen öka och rimligen 

också upplevelsen av ensamhet minska. Om måltiden efterföljs av en gemensam 

aktivitet, såsom daglig högläsning och diskussion om innehållet av t.ex. en dagstidning, 

som flera av de äldre beskrev att de inte klarar av att läsa längre, skulle ytterligare 

kunna bidra till detta.   

Flera studier har genomförts med sällskapsdjur på sjukhem för att lindra upplevelsen av 

ensamhet. En studie (Banks, Willoughby & Banks, 2008) randomiserade 38 äldre 

boende på sjukhem till tre grupper, att ha en levande sällskapshund, robothund eller till 
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en kontrollgrupp. Studien fann att upplevelsen av ensamhet hade minskat avsevärt för 

både de äldre med levande hund och för de äldre med robothund jämfört med 

kontrollgruppen. Det fanns inte några signifikanta skillnader i ensamhet mellan dessa 

två interventionsgrupper (Banks m.fl., 2008). Det kan dock diskuteras om lämpligheten 

att generellt ha  t.ex. hundar på sjukhem med tanke på pälsdjursallergi bland både 

personal och boende men borde kunna finnas som ett komplement, som ett valbart 

boende för de som så önskar. 

Många interventionsstudier har gjorts för att stärka de sociala kontakterna utanför och 

inom vårdboenden. Tsai & Tsai (2011) fann i sin studie med 40 deltagare äldre än 60 år, 

boende på sjukhem, att samtal med familjemedlemmar via Skype (videosamtal via 

dator) minst fem minuter varje vecka i tre månader, utöver besök från familjen, 

signifikant minskade upplevelsen av ensamhet. Kontrollgruppen fick endast besök av 

familjen. Uppföljning av de äldres upplevelse av ensamhet gjordes 12 månader efter 

interventionen och det konstaterades att den hade haft en bestående effekt att lindra 

depressiva symtom och ensamhet för de äldre. En förklaring till den bestående effekten 

kan vara att de äldre även efter interventionen rimligen fortsatte att kontakta sina vänner 

och familj via Skype. En annan studie (Kahlbaugh, Sperandio, Carlson & Hauselt, 

2011) med 32 deltagare  (M= 82 år) använde sig av Nintendo Wii, en spelkonsol som 

anslöts via tv:n för att spela spel. De äldre fick slumpmässigt antingen spela Wii eller 

titta på tv med en partner i 10 veckor. Fysisk aktivitet, ensamhet, humör, livsstil och 

hälsa mättes före och efter interventionen. De äldre som spelade Wii hade lägre 

upplevelse av ensamhet och ett bättre humör jämfört med tv-gruppen. Att introducera 

och använda sig av Skype eller andra tekniska lösningar såsom dataspel tillsammans  

med andra boende kan därför vara ett sätt att lindra ensamhet, öka socialisering för 

boende som besväras av ensamhet (Kahlbaugh m.fl., 2011).    

 

8.3 Ensamhet och Öppna jämförelser 

Andelen som besväras av ensamhet på Säbo i landet har inte sjunkit under de senaste 

årsrapporterna och ligger på  drygt 50 procent även på de boenden som ingår i 

föreliggande studie (Socialstyrelsen, 2015, 2016b, 2017a).  Flera av de äldre uttryckte 

att de fått hjälp av närstående att fylla i rapporten Öppna jämförelser där bl.a. frågan om 

ensamhet ingår. Eftersom närstående i varierande omfattning svarat på denna fråga och 

rimligen även tagit med sina egna tankar om sin anhöriges ensamhet, kan detta ha 

påverkat utfallet i rapporten. Deltagande i aktiviteter kan ge en minskad upplevelse av 
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ensamhet för en del äldre i denna studie, men gäller då förstås enbart för den ensamhet 

som inte är självvald. 

Svaren i Öppna jämförelser speglar emellertid sannolikt inte enbart den ensamhet som 

kan göras något åt eller bör göras något åt. Det är rimligt att anta att de boende och 

deras närstående i svaret på frågan om ensamhet, även tagit med den självvalda 

ensamheten som samtliga äldre i denna studie mer eller mindre upplevde och som inte 

besvärade dem. Detta kan vara en förklaring till varför andelen äldre (ibland med hjälp 

av närstående) som uppgivit sig ensamma i Öppna jämförelser, fortfarande är hög bland 

Säbo trots att aktivitetsutbuden ökat (Socialstyrelsen, 2015, 2016b, 2017a).  

 

8.4 Framtidens vård - vårdboendens plats i samhället och ensamhet 

Teknik i omvårdnaden framställs av företrädare för den offentliga vården som ett nytt 

grepp för att möta framtidens vård med ett ökat antal äldre med hjälpbehov som via 

teknikens hjälp kan klara sig hemma. På så vis kan antalet vårdplatser på sjukhus och 

vårdboenden för dessa äldre minimeras.Tekniken ska överlappa gapet mellan politikers 

ambitioner och tillgängliga resurser. Om detta skriver Barth Tholens, ansvarig redaktör 

för det norska sjuksköterskeförbundets fackliga tidning, Sykepleien (Tholens, 2017). 

Han menar att för de äldre som har behov av daglig och kontinuerlig omsorg kommer 

inte teknologin i hemmen kunna ersätta behov av vårdboenden. Även om majoriteten av 

framtidens äldre kommer att kunna leva hemma efter fyllda 80 år så kommer antalet 

äldre som behöver vårdboendeplats öka dramatiskt under de kommande 20 åren menar 

Tholens. I Sverige kommer en liknande åldersutveckling som i Norge att ske. I Sverige 

fanns 2016 drygt en halv miljon som är 80 år eller äldre och i mitten av 2040-talet 

beräknas de vara över en miljon (Statistiska centralbyrån, 2017). Idag upplever de äldre 

som nu bor hemma, mindre ensamhet än de på vårdboenden (Socialstyrelsen, 2015, 

2016b, 2017a).  Användning av välfärdsteknik inom kommunerna har ökat de senaste 

åren, t.ex. olika typer av passiva larm, sensorer, gps-larm och tillsyn nattetid med 

kamera hemma (Socialstyrelsen, 2017b). Vårdteknologi i hemmet har möjliggjort att de 

äldre kan fortsätta bo hemma under en längre tid, trots t.ex. sviktande fysisk förmåga. 

En reflektion är huruvida upplevelsen av ensamhet för dessa hemmaboende äldre 

kommer att förändras av denna teknologi. Det var de fysiska begränsningarna och 

bristen på social gemenskap som bidrog till upplevelse av ensamhet på Säbo i 

föreliggande studie. Det är därför rimligt att anta att upplevelsen av ensamhet inte 

kommer att minska med utökad vårdteknologi, även om man vistas hemma eftersom de 
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äldres förmåga och ork att t.ex. kunna  gå ut och fysiskt träffa, samtala med andra, 

kommer att avta,  även om kontakten med omvärlden kommer att kunna ske via t.ex. 

Skype. Det är inte etiskt försvarbart att teknologin ska ersätta mänsklig närhet och 

omsorg för denna sårbara grupp äldre. Behovet av bra vårdboenden och engagerad, 

kunnig personal kommer därför fortsatt att finnas och omvårdnadsteknologin ska ses 

som ett komplement i vården och inte som en billigare, alternativ lösning. 

  

 

 

 

 

 

9 Förslag till fortsatt forskning 
Fler kvalitativa intervjustudier angående upplevelse av ensamhet för äldre på Säbo,  inte 

minst om den självvalda ensamheten förekomst och betydelse, bör göras. Detta för att 

kunna utforma en personcentrerad omvårdnad med åtgärder/aktiviteter som lindrar 

ofrivillig ensamhet och som accepterar och befrämjar den positivt upplevda ensamheten 

i åldrandeprocessen. Interventioner för att öka den sociala interaktionen mellan de äldre 

på boenden vid t.ex. måltid, är ett annat forskningsområde eftersom upplevelsen av 

ensamhet rimligen kan påverkas genom ökad socialisering, för en del äldre. Det vore 

också intressant att se fler biologiska studier, är det t.ex. förekomsten av kortisol eller 

något annat  hormon som gör att många äldre söker sig till den positiva ensamheten?  

Ökar dessa ämnen av själva åldrandet och/eller går de att påverka genom t.ex. 

interventioner, är andra forskningsfrågor. 
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10 Konklusion och klinisk tillämpning 
En del äldre besvärades emellanåt av ensamhet och efterfrågade en ökad gemenskap i 

samband med måltid i form av gemensamma aktiviteter i grupp såsom att spela spel. 

Det var vanligt att de äldre med stigande ålder inte deltog i  alla aktiviteter och istället 

valde att vara för sig själva, i en positiv ensamhet.  

Resultatet av denna studie bör kunna användas för att skapa dialog med personal och 

närstående på Säbo för att öka, bredda förståelsen för vad ensamhet kan innebära för de 

boende. Det kan användas som diskussionsunderlag för att skapa åtgärder för att öka 

den sociala interaktionen mellan de boende genom någon gemensam aktivitet  t.ex. i 

samband med eftermiddagskaffe eller annan måltid, för att minska den upplevda 

besvärande ensamheten. Studien indikerar även att självvald ensamhet kan vara en del 

av den naturliga åldrandeprocessen som inte behöver åtgärdas.   

Resultatet kan också användas för att ifrågasätta relevansen i Öppna jämförelsers 

koppling mellan aktivitetsutbud och upplevelse av ensamhet då ensamhet inte är ett 

entydigt begrepp. I svaret på frågan om ensamhet, som de äldre och närstående lämnat, 

innefattas troligen även den självvalda ensamheten som inte kan eller bör avhjälpas med 

aktiviteter. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 
 

Information och studien.  

 

Hur länge har du bott här? 

Var bodde du tidigare- hur kommer det sig att du bor just här? 

Ålder? 

Har du familj – barn, barnbarn, släkt? Närhet? 

Besök?  

Vad har du sysslat med i livet?   

Hur skulle du beskriva ditt liv här på boendet? 

Vill du beskriva en vanlig dag – hur en dag kan se ut? 

Kan du berätta lite om det? 

 

Känner du till rapporten Öppna jämförelser? En av frågorna är Besväras du av 

ensamhet... 

Vilken innebörd, betydelse har ordet ensamhet för dej?  Hur tänker du då? 

Händer det att du känner dig ensam?  

Vi du beskriva en sådan situation ett sådant tillfälle? 

Kan du tänka att det finns olika sorter av ensamhet?  Kan du berätta lite om hur du 

tänker? 

Händer det att du besväras av ensamheten? Kan du beskriva en sådan situation eller 

tillfälle? 

Har du tidigare i livet upplevt ensamhet?   Hur var det?  När var det? Något särskilt 

tillfälle? Händelse?  

Kan det vara skillnad på ensamhet då och den du upplever nu? Hur är  skillnaden tänker 

du? 

 

Hur kan en dag se ut när du inte känner dig ensam? 

Hur tänker du att den ensamheten som du upplever som besvärlig, bäst kan bemötas av  

t.ex. personalen?   

Är du något som du tänker kan minska känslan av ensamhet?   Finns det något här som 

kan göras? 

Händer det att du vill vara ensam? 

Kan du beskriva ett sådant tillfälle?    

Kan du beskriva några tankar eller känslor som kommer just då? 

 

Hur skulle du beskriva dig som person?  Berätta mer –? Har du förändrats? 

Hur upplever du aktiviteterna som erbjuds här på boendet?  Kan de påverka upplevelse 

av ensamhet tänker du? Kan du berätta mer om det? 

 

Vi har nu samtalat om ensamhet och hur du har det här på boendet.   

Är det något du kommit att tänka på under intervjun som du vill berätta om?  

Om jag kommer på något jag glömt att fråga om, kan jag höra av mig  då? 

 

Tack för att du tog dig tid. 
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Bilaga B Informationsbrev till deltagare 

 
Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie. 

Årliga mätningar av äldres uppfattning om vård och omsorg på Särskilt 

boende (Säbo) har under de senaste åren visat på förbättringar inom flera 

områden såsom måltidsmiljö, kost och aktiviteter. Ensamhet är område som 

fortfarande rapporteras som vanligt förekommande bland äldre, trots olika 

insatser på boendena.  

Jag vill nu i mitt examensarbete (jag studerar till specialistsjuksköterska 

inom vård av äldre) genom en intervjustudie med 5–10 män/kvinnor >70 år 

boende på Säbo undersöka vad ensamhet innebär för de boende. Min 

förhoppning är att resultatet av studien kan öka förståelsen för området 

ensamhet på Säbo.  

Syftet med studien är att undersöka vad ensamhet innebär för äldre på 

Säbo. 

Om du vill medverka i denna studie kommer du och jag att samtala om 

området ensamhet och dina tankar kring det. Intervjun tar 30 - 60 minuter. 

Intervjun kommer att spelas in och ske på den plats som du själv önskar,      

t.ex. ditt rum, och i möjligaste mån vid den tidpunkt du finner bäst. 

Resultatet kommer att presenteras både skriftligt och muntligt inför andra 

studenter.    

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när om helst avbryta ditt 

deltagande utan att ange orsak. Dina svar kommer att skyddas så att 

obehöriga inte kan ta del av dem och det går inte att urskilja vad just du har 

berättat.  

Studien är godkänd av verksamhetschef på NN och etikgranskad av 

etikkommitté på Linnéuniversitetet Kalmar-Växjö.  

Om du vill delta eller få mer information går det bra att du eller någon 

närstående, om du så önskar, ringer 0735–031464 eller mailar  

katalin_zara@hotmail.com. Det går också bra att du lämnar namn och 

telefonnummer till din kontaktperson på boendet som vidarebefordrar dina 

kontaktuppgifter till mig.  

Med vänlig hälsning 

Katalin Zara 

Aspnäsvägen 38, 589 27 Linköping 

Mobil: 0735–031464, arbete: 013–102375 

Min handledare är Birgitta Wallerstedt, Universitetslektor vid 

Linnéuniversitetet. Telefonnummer:  0480–446321 

mailto:katalin_zara@hotmail.com
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Bilaga C  Samtycke att delta i studien Ensamhet på Säbo 
  

 
 

Samtycke att delta i studien Ensamhet på Säbo 
 
Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien och har fått möjlighet att ställa 

frågor.  

Jag är medveten om att min medverkan är frivillig, att jag när som helst kan avbryta mitt 

deltagande utan att ange orsak och att den information som jag lämnar inte kommer att 

spridas till obehöriga. Min identitet kommer inte att kunna utskiljas vid 

resultatsammanställningen. Intervjun kommer att ske på plats som jag finner lämplig och 

kommer att spelas in.  

Jag samtycker till ovanstående och till att delta i studien.  

 

Ort och Datum 

_____________________________________________________________________ 

Namn 

_____________________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

_____________________________________________________________________ 

Adress 

_____________________________________________________________________ 

Telefonnummer 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 



  
 

IV 

 
Bilaga D Tillstånd från verksamhetschef/motsvarande 

 

 
 

 

Tillstånd från verksamhetschef/motsvarande   
Projektets titel: Ensamhet på Särskilt boende 

Kursansvarig: Linnéuniversitetet Kalmar-Växjö. Fakulteten för hälsa - och                                                                                                                                                         

                        Livsvetenskap. Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

Utbildning, nivå: Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre.                                                                                                     

                            Examensarbete Magisteruppsats 

 

 

 

Utifrån skriftlig och muntlig information om studien ger jag 

_______________________________________, student vid Linnéuniversitetet 

Kalmar-Växjö,  tillstånd att genomföra ovanstående undersökning (intervjustudie) i min 

verksamhet. 

 

Verksamhetschef/motsvarande vid: 

______________________________________________________________________ 

Ort och Datum:  

______________________________________________________________________ 

Underskrift:  

______________________________________________________________________ 

Namnförtydligande: 

______________________________________________________________________ 
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Bilaga E Ansökan om etikprövning  

Ansökan om etikprövning för studerande  

vid specialistsjuksköterskeprogrammet inom vård av äldre 
 

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Projektets titel: Ensamhet på Säbo 

  

 

Studerande: Katalin Zara  

Handledare: Birgitta Wallerstedt, Universitetslektor vid Linnéuniversitetet. 

Sammanfattning av projektarbetet 

Öppna jämförelser för äldre har vid de tre senaste undersökningarna rapporterat att > 50 

% av de äldre boende på Särskilt boende (Säbo) ibland eller ofta upplever sig ensamma. 

Trots att insatser gjorts på boendena har inte siffrorna sjunkit. Det är oklart vilken 

innebörd begreppet ensamhet har för den som besvarat enkäten och vad som egentligen 

uppmätts. Är det den objektiva sociala ensamheten, den subjektivt upplevda ensamheten 

eller är det något annat?  Denna studie vill identifiera ensamhet för boende på Säbo 

vilket kan ha betydelse t.ex. för att vid behov bättre kunna anpassa åtgärder för att 

motverka upplevelse av ensamhet för de boende. 5-10 män/kvinnor> 70 år boende på 

Säbo inom Aleris försorg i Linköping kommer att tillfrågas om deltagande i denna 

kvalitativa studie, där de kommer att intervjuas vid ett tillfälle.  

 

 

Relation till deltagare 

Jag har ingen personlig kännedom eller vårdande relation till de boende, närstående eller 

anställda. 

 

 

 

Risk – nytta 

En risk med att delta kan vara att den boende kan komma att uppleva att hen blottar sig 

vilket kan mildras genom adekvat information innan intervjun, på en individuell nivå 

där garanterad frivillighet, konfidentialitet och rätt att när som helst ta tillbaka sitt 

samtycke samt att nyttan med studien tydligt framkommer.  Trygghet för informanten 

ska strävas efter vid intervjusituationen där informanten själv får välja plats och tid för 

intervju i största möjliga mån. Nyttan av studien är att den kan hjälpa till att klargöra/ 

identifiera vilken innebörd ensamhet har för de äldre på Säbo och  verksamheten kan 

eventuellt använda resultatet för att finna och anpassa åtgärder för att motverka 

upplevelse av ensamhet för de boende. 

 

Hur tillgodoses informationskravet?  

Muntlig och skriftlig information kommer att ges till de boende och närstående.  



  
 

VI 

 

Hur tillgodoses samtyckeskravet? 

Informerat muntligt och skriftligt samtycke ska inhämtas av den äldre innan studiestart. 

Samtycke ska även inhämtas från regionschef för Aleris samt från verksamhetschefer för 

de boenden där studien ska genomföras. 

 

Hur tillgodoses konfidentialitetskravet?  

Den äldre försäkras konfidentialitet och vid resultatsammanställningen kommer inte 

någon enskild individs uppgifter, tankar att kunna urskiljas. Datamaterialet kommer att 

förvaras så att inga obehöriga kan ta del av det och de inspelade och transkriberade 

intervjuerna kommer att raderas efter att resultatsammanställningen är gjord.  

 

Hur tillgodoses nyttjandekravet? 

Resultatet kommer inte att användas för något annat ändamål än vad som beskrivs i 

informationen till patienten.  

 

Beskriv vilka särskilda etiska överväganden som krävs med tanke på målgruppen 

äldre 

Äldre boende på Säbo är en sårbar grupp vilket medför att man noga måste överväga 

både de vetenskapliga grunderna och de etiska konsekvenserna inför en studie med dem 

som deltagare.  Det är viktigt med adekvat, individuellt anpassad information och att 

visa hänsyn till de äldres livsrytm och övriga aktiviteter inför planering av intervjuerna.  

Det är också av vikt att de äldre i största möjliga mån får välja plats och tid för 

intervjuerna och att tid för att lyssna och samtala är rikligt avsatt. Beredskap för 

behov/önskan att samtala även efter intervjun ska finnas och tid för detta ska avsättas. 

Vid behov kan ett uppföljande samtal göras. 

 

 

 

Student: Katalin Zara 

Handledare: Birgitta Wallerstedt, Universitetslektor vid Linnéuniversitetet. 

 

Bilagor 

 

1. Projektplan 

2. Informationsbrev till verksamheten 

3. Informationsbrev till deltagarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


