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Sammanfattning  

Äldres ensamhet har uppmärksammats kontinuerligt i media senaste åren vilket bidrog till 

intresset att undersöka äldres ensamhet på äldreboende. Syftet med denna studie var att 

undersöka hur ensamhet hos de äldre kan uppfattas och vilka vägar det kan finnas för att 

hantera ensamheten från de äldres, anhörigas och vårdpersonalens perspektiv. Denna studie är 

utformad utifrån Skellefteå kommuns önskemål. Studien baserar sig på tre individuella 

intervjuer med vårdtagare och en gruppintervju med var och en av grupperna vårdpersonal 

och äldre. Studien resulterade i en beskrivning av hur äldres ensamhet kan erfaras av den 

äldre själv, anhöriga och vårdpersonal samt vilka strategier äldre, anhöriga och vårdpersonal 

har för att motverka ensamhetskänslor hos äldre. Slutsatser av studien är att äldre upplever 

ensamheten individuellt och har därmed olika strategier för att hantera den.  

 

   

  



Förord 

Vi vill till en början tacka äldreomsorgen i Skellefteå kommun som hjälpte till att 

vidareutveckla vår idé av studien. Ett speciellt tack till enhetschefen på äldreboendet och 

personalen som hjälpte till med att organisera intervjutillfällena. 

Vi vill även tacka samtliga intervjupersoner som ställt upp på intervjuerna och gett oss all den 

användbara informationen som hjälpt oss att utföra studien.  

Vi vill ge ett stort tack till vår handledare som peppat och guidat oss genom arbetet och gett 

oss verktyg till att skriva studien från början till slut. För att inte glömma att tacka de 

medstudenter som gett oss feedback på vägen för att kunna utveckla studien. 

Sist men inte minst tackar vi varandra som skrivit denna studie för ett gott samarbete både i 

med- och motgångar.   
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1. Inledning 

Under senaste åren har dagstidningarna uppmärksammat äldres ensamhet i flertalet artiklar på 

media. Rubriker som denna har inte alls varit ovanliga: 

 

(Strang, 2015, juli) 

Rubriker som denna vill väcka allmänhetens intresse för hur äldrevården fungerar idag och 

innehållet i just denna artikel tar upp att det saknas platser på särskilda boenden. Utifrån 

artiklar vi läst i media upplever vi att det ger en bild av att äldre som vill få tillsyn och 

gemenskap inte alltid får plats på äldreboende på grund av nedskärningar i välfärdssamhället. 

Utifrån Ågrens (2016) studier framkommer det att journalisternas primära utgångspunkt är att 

behandla frågor som inte blir beaktade i politiken eller samhället, t ex att planera för en 

åldrande befolkning. Dessa rubriker handlar främst om äldreomsorgen och bostäder för äldre, 

vilka är faktorer som påverkar att äldre känner sig ensamma i sina ordinarie boenden. Vilket 

vi upplever ger en missvisande bild då Socialstyrelsen (2016) signalerar att en hög andel äldre 

besväras av ensamhet på särskilda boenden, och faktiskt fler som upplever ensamhet på 

särskilda boenden jämfört med äldre som har hemtjänst. Detta leder till att denna studie 

inriktas på hur äldres ensamhet kan förstås på äldreboenden, av de äldre själva, anhöriga och 

vårdpersonalen.  

Socialstyrelsen (2016) har sett samband mellan äldre som besväras av ensamhet och faktorer 

som minskar ensamhetskänslorna hos äldre på särskilda boenden. Faktorerna är aktiviteter 

som ett särskilt boende erbjuder, möjligheten till utevistelse, miljön vid matstunder och 

personalens agerande och bemötande. Strang (2014) beskriver andra strategier för att minska 

ensamhetskänslan genom gemenskap, bland annat genom att bli sedd och bekräftad samt att 

bli tilltalad och berörd.  Därav kommer vi undersöka vilka strategier vårdpersonalen har för 

att hantera och förbygga äldres ensamhet. Enligt Nordmark (2006) är de sociala relationerna 

och speciellt de nära relationerna med anhöriga avgörande för de äldres välbefinnande och 

känslan av ensamhet. Vilket motiverar till att undersöka vilka strategier anhöriga har för att 

motverka att deras närstående besväras av ensamhet på äldreboende. Denna studie avser att 

beskriva hur ensamheten hos de äldre uppfattas och vilka strategier de äldre, anhöriga och 

vårdpersonalen har för att hantera ensamheten hos äldre. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vad ensamhet är på äldreboende ur äldres, 

vårdpersonalens och anhörigas perspektiv och vilka strategier som används för att hantera 

detta. 

1.2 Frågeställningar 

1. Hur förstås ensamheten hos de äldre på äldreboende av de äldre själva, anhöriga och 

vårdpersonalen? 

2. Vilka strategier har de äldre, anhöriga och vårdpersonalen för att hantera äldres ensamhet?  

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till ensamhet hos äldre på äldreboende utifrån äldres, vårdpersonalen 

och anhörigas perspektiv. Studiens fokus är att ta reda på hur äldres ensamhet upplevs av de 

olika grupperna och vilka strategier som finns för att motverka den negativa effekten av 

ensamhet. Utifrån ett etiskt förhållningssätt samt för att säkerställa resultaten har äldre utan 

demensdiagnos valts ut för intervjuerna. Däremot kommer demenssjukdomen in genom 

anhörigas och vårdpersonalens perspektiv på ensamheten vilket gör att det inte kan uteslutas 

helt från studien.  

1.4 Begreppsförtydligande 

Personalen på äldreboenden delas upp i vårdbiträden samt undersköterskor, där den senare 

gruppen har högre utbildning inom vårdyrket. I denna studie benämns personalen som 

”vårdpersonalen” alternativt ”personalen” för att inte särskilja personalen utbildningsmässigt 

och hålla studien homogen.  

De äldre personerna kommer att benämnas som ”de äldre” eller ”vårdtagare” 

Särskilt boende är det gemensamma namnet för flera olika boendeformer som ansöks av den 

enskilde för att skälig levnadsnivå inte kan uppnås i det ordinära boendet. I denna studie 

kommer vi benämna denna boendeform för äldre för ”äldreboende”. 
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2. Bakgrund 

Nedan presenteras studiens bakgrund och vad som gör studien aktuell. Det ges en beskrivning 

av hur äldreomsorgen är strukturerad och hur den äldre befolkningen förväntas växa i 

framtiden vilket gör denna studie aktuell övertid. Problematiken kring ensamhet presenteras 

först övergripande för att ge inblick i varför ensamheten är angeläget att studera. Senare 

beskrivs ensamheten mer ingående vilket kommer att tillämpas i studiens resultat. 

Ensamheten har beskrivits utifrån dess former, orsaker och konsekvenser samt tidigare 

forskning om vilka strategier som finns för att hantera ensamheten. Beskrivningen av 

vårdpersonalens arbetssituation ger en förståelse av hur arbetet på äldreboendena är utformat. 

2.1 Äldreomsorgen idag och i framtiden 

Kommunerna bär det yttersta ansvaret för att varje individ ska få det stöd och hjälp den 

behöver (SFS 2011:328). De ska även tillsammans med hälso- och sjukvården upprätta 

individuella planer som bland annat ska innehålla vilka insatser som behövs (SFS 2009:981). 

Dessa insatser ska riktas på att äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande samt 

leva i en aktiv och meningsfull tillvaro. Detta leder till att när omständigheterna kräver det, 

ska kommunerna inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre som 

behöver särskilt stöd, t ex äldreboenden (SFS 2010:427). Nedan sammanfattas Börjesons 

(2008) tolkning av den nationella handlingsplanens delmål för socialtjänstlagen om omsorgen 

av äldre. Detta ger en tydligbild av den trygghet, respekt och delaktighet som den äldre ska få 

uppleva. 

- Möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Den äldre 

människan ska få bo kvar i sitt ordinära boende så länge hen önskar, sjukdom och 

handikapp ska inte vara ett hinder till detta. Den äldre ska få tillgång till vård och 

omsorg och om omvårdnadsbehoven blir stora ska det finnas möjlighet att flytta in på 

äldreboende. Den äldre ska kunna röra sig och vara delaktig i samhällslivet, leva 

självständigt och känna respekt för sin integritet. 

 

- Aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Detta betyder att den äldre ska 

bli sedd som en individ och ska inte bli utnyttjad. Den äldre ska få lära sig nytt och bli 

respekterad. Hen ska även ha inflytande över sin situation och inte bli diskriminerad. 

Den äldre ska kunna lita på att personalen har god kompetens och att man ska få 

avsluta sitt liv med värdighet.   

Till äldreboenden flyttar de äldre som har ett stort hjälpbehov i det ordinära boendet och 

vårdtagarna tillsammans med vårdpersonalen delar på vardagen. Utifrån Carlsson och 

Dahlbergs (2002) studie kan vårdtagarna på äldreboende uppleva äldreboendet på olika sätt, 

oftast som ett hem eller som en institution. Där den senare innebär att den äldre har svårt att 

känna sig hemma på äldreboendet.   

Socialstyrelsen är den förvaltningsmyndighet som kontrollerar och undersöker att 

äldreboenden följer de lagar och riktlinjer som fastställts. Deras definition av äldre innebär 

personer som fyllt 65 år och äldre. I och med att dödligheten minskar bland de äldre förväntas 
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befolkningen bli allt äldre i framtiden. Idag klassas enligt SCB (2015) var femte invånare till 

äldre men detta väntas öka markant kommande åren. Till år 2050 beräknas enligt 

Socialstyrelsen (2016) en fördubbling av personer över 75 år befolkningsmässigt, vilket 

naturligt kommer att medföra ett högre tryck på socialtjänstens omsorg, både hemtjänst samt 

äldreboenden. Att antalet äldre ökar för med sig utmaningar i äldreomsorgen. Socialstyrelsen 

(2016) skriver att det blir allt svårare att tillgodose vård och omsorg till samtliga behövande.  

Enligt Socialstyrelsens (2016) brukarenkät finns det uppskattningsvis ca 115 000 äldre med 

äldreomsorg. Studien visar att 58 % besväras av ensamhet ibland eller ofta samt att 52 % 

upplever ängslan, oro eller ångest som är en naturlig följd av ensamhet, vilket kommer 

beskrivas närmare senare i studien. I brukarenkäten har de även upptäckt ett samband mellan 

ensamheten och bristen på aktiviteter på ett särskilt boende, möjligheten till utevistelse, 

miljön vid matstunder samt personalens agerande och bemötande. Ajrouch (2008) menar att 

det oftare är kvinnor än män som säger sig besväras av ensamhet, även om det finns minimala 

skillnader mellan levnadsförhållandena. 

2.2 Vårdpersonalens arbete och arbetssituation på äldreboende 

Börjeson (2008) beskriver att arbeta med äldre människor innebär ett möte med människan 

som är inne i en livsfas med starka förändringar. Allt vad gäller kroppsliga, biologiska, 

kognitiva och emotionella förmågor är inte detsamma som det varit tidigare. En vanlig 

sjukdom som vårdpersonalen möter hos den äldre är demens, vilket är ett samlingsbegrepp för 

varierande symptom där försämring av minnesfunktionerna är det starkaste kännetecknet. 

Arbetet på äldreboende innebär att de arbetar med människor som är på väg mot döden, vilket 

ställer höga krav på den professionella medmänniskan.  

Åhlin (2015) har genom sin studie synliggjort att vårdpersonal på äldreboenden som uppger 

hög nivå av samvetsstress även skattar hög nivå av utbrändhet. Vidare redogörs det i studien 

att om vårdpersonalen arbetar enligt riktlinjer som saknade praktisk nytta, kunde detta öka 

samvetsstressen. Dessutom ansågs riktlinjerna ta tid från vårdtagarna och gjorde 

omvårdnadsarbetet mer komplicerat. Vårdpersonalen kämpar för att göra sitt bästa, prioriterar 

mellan svårförstådda riktlinjer samtidigt som de äldres behov alltid kommer i första hand. 

Under nedskärningar eller omorganisationer i verksamheten upplevdes arbetsförhållandena 

försämra vårdkvaliteten, vilket även resulterade i ökad samvetsstress hos vårdpersonalen.  

Enligt Carlsson och Dahlberg (2002) så finns brister i vårdpersonalens arbete. Personalen som 

är viktiga personer för vårdtagaren på äldreboendet har inte alltid tid att lyssna eller prata med 

de äldre. Detta på grund av vårdpersonalens tidspress vilket resulterar i att de äldre inte vågar 

be om hjälp i den utsträckning de skulle behöva. Tidspressen riskerar att de äldres behov av 

gemenskap och bekräftelse inte blir bemötta. Detta kan skapa en oro hos de äldre och en 

känsla av övergivenhet, när de exempelvis måste hålla sig från toabesök eller själva måste ta 

sin medicin. I dessa situationer kan de äldre uppleva en känsla av maktlöshet.  

2.3 Ensamhet 

Nedan beskrivs ensamheten till en början utifrån vad ensamhetskänslan kan orsakas av och 

vilka konsekvenser som uppmärksammats i tidigare studier. Dessa aspekter är intressanta i 

studiens resultat utifrån hur äldre upplever ensamheten. Vidare kommer olika former av 
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ensamhet att presenteras för att avslutningsvis redogöra vilka strategier som finns för att 

hantera ensamheten hos de äldre, som appliceras senare i resultatanalysen.  

2.3.1 Ensamhetens orsaker och konsekvenser 

Att åldras innebär enligt Börjeson (2008) att människan förlorar människor omkring sig, som 

gett det mänskliga samspelet, dessa kan vara t ex föräldrar, make eller maka, syskon, vänner 

och arbetskamrater. Vidare tydliggör han att i den svenska diskursen är ”självständigt boende” 

väldigt positivt laddad, men vilket kan innebära eufemism, alltså ensamhet. Han ifrågasätter 

även de nya svenska äldreboendena med egna lägenheter, om det inte till och med kan 

förstärka ensamhetskänslan. Larsson och Rundgren (2010) beskriver att äldres hälsotillstånd 

påverkar om äldre känner ensamhet, ju friskare de är desto mindre ensamhet känner den äldre. 

Vidare förklarar författarna att det främst är de allra äldsta, som uppger sig besväras av 

ensamheten. 

Larsson och Rundgren (2010) beskriver att den äldre människan präglas mer av negativa 

händelser i sitt liv jämfört med positiva händelser. De mest påfrestande händelserna är 

sjukdomar hos de äldre själva och sina anhöriga, samt dödsfall bland närstående. Förlusten av 

anhöriga kan innebära att den äldre upplever sig sakna mening med livet. Framförallt så ökar 

risken för självmord bland män när de blivit änklingar. Carlsson och Dahlberg (2002) skriver 

att ensamhet kan komma i många olika former och den allra vanligaste angivna orsaken är 

partnerns eller en nära väns bortgång. Partnerns bortgång kan även tolkas som en 

identitetsförlust likt pensionsavgång. Pensionen kan även innebära en saknad av en 

meningsfull vardag, då arbetet är en stor del av en människas dagliga rutiner. Larsson och 

Rundgren (2010) förklarar att pensionering innebär rollförluster och i relation till de äldres 

barn sker ett rollbyte, där barnen är dem som tar ansvar och auktoritet, som tidigare utövats av 

föräldrarna. Känslan av främlingskap förstärks och klyftan mellan generationerna ökar 

ytterligare om den äldre inte förvärvar ny kunskap parallellt med åldrandet, kunskapen som 

den äldre besitter kommer så småningom att åldras.  

En annan vanlig orsak till ensamhet kan enligt Carlsson och Dahlberg (2002) förknippas med 

att kroppen förändras. Funktionerna blir sämre och det blir svårare för personen att ta hand 

om sig själv, vilket gör denne beroende av omgivningen. Hauge och Kirkevold (2012) 

redogör för att den äldre människan kan tappa både den fysiska men även den mentala orken i 

form av motivation. Det kan bero på att personen inte får känna sig värdefull, vilket kan leda 

till att personen inte orkar följa med i samhällets utveckling. Förlusten av motivationen och 

känslan av att vara undervärderad kan även vara skapad av ensamheten de lever i. Anhörigas 

närvaro i denna situation kan även försvåra för den äldre.  

Hauge och Kirkevold (2012) menar att tiden också har stor betydelse när man definierar 

ensamhet. Det kan handla om en viss tid på dygnet, en viss årstid eller en viss tid i någons liv. 

Exempelvis om individens anhöriga eller viktiga familjemedlemmar är nära, så är ensamheten 

mindre påtaglig. Då kan såklart de anhörigas tidschema vara avgörande för om de äldre 

känner sig ensamma.  

Strang (2014) beskriver att samma delar i hjärnan som aktiveras vid fysisk smärta aktiveras 

även vid social smärta, som exempelvis ensamhet. Alltså kan ensamheten göra fysiskt ont. 
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Dong, Simon, Gorbien, Percak och Golden (2007) förklarar att ensamhet även är kopplad till 

allvarliga hälsorisker som depression, försämring av den kognitiva förmågan, fler läkarbesök 

samt kraftigt försämrad livskvalité. Brülde och Fors (2015) hävdar att äldre har en större risk 

att uppleva stress och depression om de är ensamma, medan de som har nära relationer har 

bättre fysisk och psykisk hälsa. Ajrouch (2008) studie visar att ensamhet oftast är ett resultat 

av få sociala relationer i människans närhet. Detta innebär att ensamhet är en utav de 

viktigaste indikatorerna för social välfärd och känns igen av intensiva känslor, som tomhet 

och övergivenhet. 

Hawkley och Cacioppo (2013) förklarar att paralleller kan dras mellan ensamhet och upplevd 

social isolering. Människan upplever helt enkelt att de sociala behoven inte besvaras och inte 

heller med en bra kvalité. Victor, Scrambler, Bowling och Bond (2005) skildrar detta genom 

att olika individer skulle beskriva ensamhet olika, det viktiga är dock att kunna känna att det 

finns en kvalité, samt kvantitet i det sociala engagemanget. Svårigheten med att nå den 

balansen ligger i att kunna koppla ihop både den upplevda och önskade kvantiteten samt 

kvaliteten för individen så att det känns bra för denne. 

Carlsson och Dahlberg (2002) beskriver att ensamhet kan vara någonting negativt, kanske det 

värsta tänkbara för vissa. Exempelvis om den uppstår vid förlusten av en tidigare aktiv 

livspartner, och har lett till en känsla av isolation hos den äldre. Alpass och Neville (2003) 

berättar att det är oundvikligt att förlora sin familj och vänner, när detta händer så kan 

möjligheten att behålla relationer och sin självständighet påverkas, vilket i sin tur kan leda till 

depression. Hawkley och Cacioppo (2013) menar att en individ kan leva ett bra socialt liv 

men ändå känna sig ensam, socialisation kan alltså göra att de äldre känner sig mer ensamma. 

Dahlberg och Segesten (2010) förklarar att ensamheten kan vara påtvingad och kan leda till 

tidigare nämnda negativa konsekvenser exempelvis depression, men ensamheten kan även 

vara självvald och kan ge ett behag och lugn. Därmed är det svårt att definiera ensamhet, då 

den oftast upplevs olika. Carlsson och Dahlberg (2002) beskriver vidare att ensamhet kan vara 

positivt. Även om en individ har förlorat exempelvis en livspartner, kan ensamhet upplevas 

som en frihet. En kravlös vardag med en möjlighet till självförverkligande.  

2.3.2 Social ensamhet 

Larsson och Rundgren (2010) beskriver att människans välbefinnande, oavsett ålder, påverkas 

av en välfungerande social gemenskap. Goda mellanmänskliga relationer påverkar hälsan och 

gör att man tillfrisknar lättare från sjukdomar, detta på grund av att människan känner 

trygghet i att det finns någon som bryr sig om en. Vidare förklarar författarna att många äldre 

saknar sociala kontakter vilket innebär en brist på ömsesidig gemenskap. Detta kan medföra 

en känsla av otrygghet som leder till ensamhet och saknad. Social ensamhet beskrivs av 

Strang (2014) som den ensamhet de flesta vill undvika, och handlar oftast om saknaden av 

nära relationer, som familj och vänner. Detta är en påtvingad ensamhet som är nära kopplad 

till de tidigare nämnda känslorna ängslan, oro och ångest. Social ensamhet kan grovt delas 

upp i subjektiv och objektiv social ensamhet. 
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Subjektiv social ensamhet 

Andesson (2016) beskriver subjektiv social ensamhet genom ett tillstånd där individen känner 

sig ensam. Carlsson och Dahlberg (2002) tydliggör subjektiv social ensamhet som en 

ensamhet som den äldre upplever trots att de bor tillsammans med andra boende och har 

tillgång till personal dygnet runt. Detta är en utbredd problematik på äldreboenden, då äldre 

känner sig ensamma i gemenskapen och inte får känna näringsgivande relationer. 

De som upplever social ensamhet förklarar Dahlberg (2013) har ofta mindre kontakt med 

familj och vänner och upplever att de inte är integrerade i lokalsamhället. Nordenmark (2006) 

styrker detta genom sina studier då han sett ett tydligt samband med högre ålder och att inte 

ha en nära vän. Bland de äldre som ingick i en studie uppgav hälften att de saknade en nära 

vän att prata och dela sina tankar med. Studien visade även att många av de äldre bodde 

ensamma och saknade kontakter utanför familjen. Enligt Brülde och Fors (2015) så har de 

människor som lever i nära relationer bättre fysisk och psykisk hälsa och lever därmed längre. 

För att ge exempel så har socialt stöd effekt på olika kroppsliga funktioner såsom blodtryck, 

hormonsystemet, och immunsystemet genom att den motverkar stress.  

Objektiv social ensamhet 

Objektiv ensamhet benämns även som social isolering. Brülde och Fors (2015) beskriver 

objektiv ensamhet som den konkreta ensamheten där människan är ensam i en isolerad eller 

objektiv mening. Detta kan jämföras med subjektiv ensamhet, som tidigare nämnts, som är en 

känsla. Objektiv ensamhet kännetecknas av brister i sociala kontakter och skillnad kan ses 

genom tidsperspektiv. Med detta menas att objektiv ensamhet kan vara tillfällig eller över tid. 

Tillfällig ensamhet innebär att personen för stunden inte umgås med någon, och detta kan vara 

självvalt. Över tid kan det ses som att personen har varaktiga brister i det sociala nätverket 

och mycket av tiden tillbringas på egen hand. Andersson (2016) tydliggör objektiv ensamhet 

genom att individen är ensam och umgås inte särskilt mycket med andra individer, antalet 

personer att anförtro sig till är låg och ofta saknas försök att delta i sociala aktiviteter. Strang 

(2014) menar att objektiv ensamhet är mätbart, har man sociala kontakter exempelvis familj 

och vänner eller är aktiv i föreningar, så besväras man inte av social isolering, men ensamhet 

kan kännas av i alla fall. Vidare synliggör Brülde och Fors (2015) konsekvenser av social 

isolering vilket ger lika stor riskfaktor för att drabbas av sjukdomar och för tidig död som 

rökning, högt blodtryck, fetma och brist på fysisk aktivitet. Larsson och Rundgren (2010) 

förklarar att många äldre i Sverige inte är objektivt ensamma. Anledningen till objektiv 

ensamhet kan bero på avsaknaden av nära anhöriga och vänner. Nedsatt syn och hörsel under 

senare tid kan medföra svårigheter att vara aktiv i samtal och utföra andra gemensamma 

aktiviteter.  

2.3.3 Existentiell ensamhet 

Existentiell ensamhet kan ses som den grundläggande ensamheten som alla kan känna någon 

gång. En känsla av att vara ensam och utlämnad, ingen som kan förstå ens ensamhet fullt ut. 

Varje människa är i grunden ensam trots att man har familj och vänner, och det är denna 

ensamhet som rubriceras som existentiell ensamhet och blir mest synlig hos människan vid 

kriser. Varje människa föds ensam och är ensam inför sin död (Strang, 2014). För att 

tydliggöra existentiell ensamhet så synliggörs denna typ av ensamhet i äldreomsorgen oftast i 
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palliativ vård. Palliativt kunskapscentrum (2015) beskriver att människan är ensam inför sin 

död. Ingen kan till fullo förstå de enskildas tankar eller upplevelser och personen i denna 

situation är ensammast i världen.  

2.3.4 Strategier för att hantera ensamheten hos äldre 

Åldrandet innebär stora förändringar i livet som studien hittills har belyst, t ex sociala, 

biologiska och funktionsmässiga förändringar. Larsson och Rundgren (2014) beskriver att den 

äldre människan vill så långt som det är möjligt leva som de alltid har gjort trots de alla 

förändringarna. Livskvalitet avgörs av sättet och förmågan att handskas med förändringar. 

Coping eller bemästrande är begrepp som förknippas med de processer som beskriver 

förmågan att leva med förändringar, eller förväntningar om förändringar. En aktiv 

bemästrandestrategi leder ofta till en god livskvalitet. Ollinheimo, Räsänen, Karvinen 

Saarivuo och Koponen (2013) definierar coping som människans flexibla strävan att hantera 

krävande stressituationer i livet. Den effektivaste copingstrategin för äldre människor att 

hantera svåra situationer i livet, enligt forskarna själva, var att anpassa sig till svårigheter och 

bemöta dem, godta sin livssituation och finna betydelse i den.  

Det grundläggande för att människan inte ska känna ensamhet är att hen får känna gemenskap 

och grupptillhörighet. Meeuwisse, Sunesson och Swärd (2006) utvecklade redan under 1900-

talet teorin om att människan är en social varelse, vilket innebär att alla människor har ett 

starkt behov av meningsfulla relationer till sina medmänniskor. Carlsson och Dahlberg (2002) 

har i sin studie beskrivit att en god förutsättning för att äldre ska känna gemenskap och 

tillhörighet, är att den äldre får bo på ett äldreboende som finns på hembygden. Detta då den 

äldre personen troligtvis är känd sedan tidigare av såväl vårdpersonalen som medboenden. 

Men även på grund av att de äldre har vuxit upp under samma levnadsvillkor och liknande 

förhållanden och kan genom detta hitta gemenskap.  

För att skapa ett sammanhang har vi människor i alla tider strävat efter att tillhöra grupper. 

Strang (2014) beskriver en gruppgemenskap med olika ritualer för att binda samman gruppen. 

Sociala relationer i alla former har en stor betydelse för den psykiska hälsan hos de äldre. 

Däremot har relationer med familjemedlemmar en direkt inverkan på ensamhetskänslan och 

positiv inverkan på det psykiska välbefinnandet. Enligt Nordmark (2006) så har relationer 

med vuxna och barn inverkan på livstillfredsställelse, medan vänner har större inverkan på 

den subjektiva hälsan och välbefinnandet. Tsai, Tsai, Wang, Chang och Chu (2010) 

undersökte i en studie om äldres ensamhet kunde minskas genom att träffa sina anhöriga en 

gång i veckan genom videolänk. Denna studie visade att kontakten med anhöriga virtuellt 

hade en positiv effekt genom att de äldre mådde bättre och kände att de hade större socialt 

stöd jämfört med kontrollgruppen som inte träffade anhöriga genom videolänk.  

Äldres sociala nätverk har en viktig uppgift enligt Larsson och Rundgren (2014), det är att ge 

socialt och emotionellt stöd till den äldre när denne behöver det. I och med att 

hälsoproblemen och behovet av praktiskt och känslomässigt stöd ökar, är sociala stödet 

viktigast under senare delen av åldrandet. Iden, Ruths och Hjørleifsson (2015) beskriver att 

vårdpersonalen har en viktig uppgift i att avgöra en individs sinnestämning, när denne 

behöver stöd och hjälp och när den äldre inte behöver det. Skingley (2013) beskriver att 
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vårdpersonalen behöver vara flexibla i vilka åtgärder de sätter in utifrån om den äldre 

upplever ensamhet och den äldres behov och förutsättningar.  

När det kommer till sociala kontakter i äldreboendet har kontaktpersonalen till den äldre en 

viktig roll. Kontaktpersonalen på äldreboendet brukar vara den i personalen som känner den 

äldre lite bättre än den övriga personalen, och har det övergripande ansvaret över den äldres 

vård. Carlsson och Dahlberg (2002) har uppmärksammat att kontaktpersonalen och den äldre 

brukar känna varandra väl och kontaktpersonalen har en viktig roll i den äldres sociala liv. 

Detta speciellt om den äldre saknar ett socialt nätverk utanför boendet. Ensamheten kan bero 

på hur den sociala samvaron ser ut då sociala relationer är av stor betydelse för individers 

erfarenhet av livskvalitet och psykologiska välbefinnande. Enligt Sorensen, Axelsen och 

Avlund (2009) så är deltagande i det sociala livet viktigt för att ha ett aktivt, tillfredsställande 

och självständigt liv i ålderdomen. 

Enligt Strang (2014) finns det tre olika sätt att få ensamheten att lägga sig för stunden, ord, 

blick och beröring. Det finns även andra sätt, en hälsningsfras för att uppmärksamma personer 

som känt sig ensam kan få ensamhetskänslan att försvinna med en gång. Blick och beröring är 

två ordlösa metoder som möjligen är viktigare än orden. En människa kan befinna sig i goda 

sociala relationer, men kroppen känner sig ändå ensam och en längtan efter kroppskontakt 

finns. Då kan hud mot hudkontakt skapa en känsla av gemenskap. En annan betydande del för 

att motarbeta ensamhetskänslan är att bli sedd och bekräftad. Att bli sedd handlar om att en 

människa blir accepterad som den man är och detta har en direkt inverkan på minskad 

ensamhet då det är kopplat till gemenskapen. Att få bekräftelse däremot, handlar mer om 

prestationer som människan gör. Strang (2014) hävdar att om man blir sedd blir människan 

samtidigt bekräftad, men att bli bekräftad handlar inte direkt om att människan blir sedd. 

Enligt Carlsson och Dahlberg (2002) så uttrycker de äldre en ensamhet trots att de har 

medboende, det kan vara på grund av att de sällan erhåller givande relationer sinsemellan. 

Majoriteten av dem som bor på äldreboenden har syn- och hörselnedsättning, nedsatt ork och 

mental oklarhet, vilket försvårar kommunikationen. Att de äldre inte kan finna många 

meningsfulla relationer med deras medboende är förståeligt. De äldre har tagits från sina 

naturliga sammanhang där deras nära anhöriga och vänner tidigare fanns. Forsell och 

Zaletaeva (2006) menar att vårdtagarna behöver knyta tillbaka till sociala kontakter utanför 

boendet. De begränsade sociala kontakterna mellan de medboende räcker ofta inte till och 

ökar därför betydelsen av att anhöriga och vänner finns, för att vårdtagarna inte ska känna sig 

ensamma. Hawkey och Cacioppo (2013) förklarar att ensamhet kan minskas av den äldre 

själv, detta genom att minska sina fördomar av alla dess slag. Hur de äldre tänker och 

upplever eller hur de låter osaklighet påverka deras tolkning av något. Kognitiv 

beteendeterapi (KBT) bör då användas för att hjälpa de äldre se dessa fördomar så att det 

finns möjlighet att ändra på hur de ser på ensamhet samt den egna kontrollen av ensamheten. 

Hawkley och Cacioppo (2013) nämner fyra vanligt förekommande insatser för att förhindra 

känslan av ensamhet. Dessa insatser finns till för att förbättra sociala färdigheter, att ge socialt 

stöd, ökade möjligheter för social interaktion, och att ta itu med maladaptiv social kognition. 

Den främsta åtgärden av dessa fyra är den som strävar efter ökade möjligheter till social 
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interaktion. Vilket enligt de Guzman et al (2012) kan minska den sociala isoleringen på 

äldreboende. Strang (2014) menar att musik kan ses som en social interaktion som dessutom 

ger en möjlighet att utveckla känslan av grupptillhörighet. Musik har sedan stenåldern haft en 

sammanlänkande effekt på människor för att skapa samhörighet i grupper. Att aktivt sjunga 

eller dansa tillsammans utsänder ett hormon, endorfiner, som ger en samhörighetskänsla. 

Sorensen, Axelsen och Avlund (2009) beskriver att det är viktigt för den äldre att delta i 

sociala aktiviteter då man kan känna livskvalité, vilket är ytterst viktigt för hälsan. Deltagande 

eller delaktighet är alltså bra för den äldre människan, bland annat psykologiskt.   

Brownie och Horstmanshof (2012) beskriver att den allmänna tillfredställelsen är viktig för att 

motverka ensamheten. Detta genom att den äldre ska ha möjlighet att påverka och ha kontroll 

över sin egen situation. I den nationella handlingsplanen (Börjeson, 2008) som beskrevs 

tidigare i inledningen, ska den äldre få leva ett självständigt liv och ha inflytande över sin 

situation. Delaktighet kan tolkas på olika sätt, exempelvis inflytande, självbestämmande och 

makt. Det kan handla om att känna samhörighet med andra i ett sammanhang, att ta del av 

aktiviteter eller att ha ett gemensamt ansvar för något. Delaktighet beror på individernas 

upplevelse av att vara delaktig och det är viktigt att delaktighet tolkas utifrån specifika 

sammanhang. Bland annat kan individerna vara mer eller mindre delaktiga på ett passivt eller 

på ett aktivt vis. Åhnby (2012) tydliggör att delaktighet som är på individ- och gruppnivå är 

positivt för den äldre. Med delaktighet och engagemang kan individer påverka sitt liv i en 

positiv riktning och bli en del i ett sammanhang vilket leder till personlig utveckling. 

Svårigheter kan uppstå när det kommer till den äldre med demens och där uppfattningen av 

tidsdimensionen försvinner. Börjeson (2008) beskriver demensens konsekvenser genom att 

medvetandet om sig själv, sitt själv och sin identitet försvinner. Ett sätt att arbeta med jaget är 

att arbeta med människans livshistoria, på grund av att människan går ut och in i olika faser i 

sitt liv. Dessa livsberättelser bevarar människans själv, som är viktigt för att bevara sin 

identitet. För den dementa människan är även relationerna med andra boenden och 

vårdpersonalen viktig för att de ska kunna orientera sig och upprätthålla tillvaron i mening 

och sammanhang. Nära anhöriga har en viktig känslomässig roll i bevarandet av äldre 

människans själv, men även som stödjande effekt i kognitiva stödjepunkter, i bevarandet av 

identiteten. 
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3. Metod 

Följande avsnitt ger en beskrivning av studiens metod och tillvägagångssätt, reflektioner kring 

forskningsetik och metod och avslutningsvis en beskrivning om ansvarsfördelningen mellan 

forskarna. 

3.1 Metodansats 
Kvalitativ ansats användes till denna studie, vilket Denscombe (2013) beskriver generellt 

förknippas med teorier som är förankrade i verkligheten och det finns möjlighet att beskriva 

komplexa sociala situationer, likt ensamheten. Enligt Backman (2008) är kvalitativa ansatsen 

alltid övervägande induktiv, vilket innebär att studien startar i empirin och man samlar in data 

för att sedan formulera begrepp i form av teorier. 

 

Denna studie är av en mindre skala vilket gjorde att Grounded theory (GT) passade bra till att 

systematiskt arbeta med studien. Enligt Denscombe (2013) används metoden i huvudsak till 

småskaliga studier som baseras på kvalitativ data och har sin utgångspunkt i konkret empiriskt 

material. GT är en forskningsansats som intresserar sig för interaktioner och sociala 

händelser, vilket denna studie om äldres ensamhet tydligt kan kopplas till. I GT strävar 

forskarna att uppnå Main concern, vilket enligt Thornberg och Forslund Frykedal (2012) 

betyder att forskarna ska förstå deltagarnas sätt att se på saker, utan att ta dem för givna eller 

tycka som deltagarna. Denscombe (2013) beskriver att det som kännetecknar GT är att 

forskarna ska närma sig forskningsfrågan med öppet sinne, detta innebär att fokus ska ligga på 

att upptäcka nya teorier, utan förutfattade meningar och teorin ska kunna omsättas i praktiken. 

Denna studie är inspirerad av GT främst under bearbetningen av datamaterial som kommer 

beskrivas senare i metoden, samt att vi som utfört studien har försökt uppnå main concern vid 

datainsamlingen.  

3.2 Datainsamling 
I avsnittet bakgrund har vi tagit fram den litteratur som redan existerar inom området 

äldreomsorg och ensamhet. Denscombe (2013) beskriver att en bakgrund har till syfte att visa 

på hur resultatet av studien förhåller sig till tidigare forskning. Vi har så långt det är möjligt 

försökt använda oss av vetenskapliga artiklar och böcker som relaterar till ämnesområdet. 

Sökningen av litteratur skedde främst genom internet där databaser som Google Scholar, 

SocINDEX och SwePub användes. Sökorden som användes mest i sökandet av litteratur var 

”Ensamhet”, ”Äldreboende”, ”Gemenskap” och ”Äldre” i kombination med varandra. För de 

utländska artiklarna användes motsvarande begrepp på engelska. ”Loneliness”, 

”retirementhome”, ”Community” och”Elderly”.  

3.3 Urvalsprocessen 
Under arbetet med litteraturöversikten tog en av studenterna e-postkontakt med två 

områdeschefer för äldreomsorgen i Skellefteå kommun, för att starta intervjuprocessen. 

Samma student träffade enhetschefer på ett möte för att diskutera studiens tillvägagångssätt 

och processen. Enhetscheferna önskade en intervju med vårdpersonal, vårdtagare och deras 

anhöriga vilket medförde att kommunen gjorde en beställning på studien från Umeå 

Universitet. Efter mötet skrevs olika informationsbrev till vårdpersonal (bilaga 1), vårdtagare 



12 

 

(bilaga 2) och anhöriga (bilaga 3) som sedan skickades via mail till enhetschef, som vidare 

skötte kontakten och strukturerade intervjutillfällena. När det kom till vårdtagarna hade vi 

som kriterium att vårdtagaren ska ha sin kognitiva förmåga kvar, för att säkerställa relevanta 

svar för studien. 

 

Denna process som vi beskrivit medför att bekvämlighetsurval användes för studien. En 

faktor som ofta påverkar en studie är som Bryman (2011) beskriver det, tillgänglighet till 

individer. Detta gör att man överväger bekvämlighetsurval samt att organisationen i vissa fall 

behöver ta fram intervjupersoner, istället för att forskarna kan välja deltagare. Urvalsmetoden 

bekvämlighetsurval kan innebära en nackdel då det kan vara så att de mest engagerade och 

pratsamma intervjupersonerna är de som ställer upp på intervjun.  

3.4 Intervjuer 
Intervjuer ansågs som det mest lämpliga tillvägagångssättet till denna studie för att samla in 

intervjupersonernas åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter kring ämnet ensamhet på 

äldreboende. Denscombe (2009) beskriver ytterligare en anledning till att använda intervjuer 

och det är på grund av ensamhetens känsliga karaktär, vilket gör det möjligt att intervjuaren 

kan fråga om ensamheten på ett försiktigt och hänsynsfullt sätt. Intervjuerna genomfördes vid 

tre tillfällen, där den första gruppen som intervjuades var äldre, därefter personal och sist 

anhöriga. Upplägget var liknande för alla intervjuer. Intervjugrupperna har inte någon som 

helst koppling till varandra, t ex är inte de äldre som blivit intervjuade sammankopplade med 

anhöriga som intervjuades i studien. Samtliga grupper upplevde att de saknade utförligare 

information om intervjutillfället och studien, så intervjuaren började med att läsa upp 

informationsbrevet och svarade på eventuella frågor om studien. Informationsbrevet var 

anpassat för den grupp som intervjuades (bilaga 1-3). 

 

För att hålla struktur på intervjuerna användes en anpassad intervjuguide för grupperna 

(bilaga 4-6). Samtliga intervjuer var semistrukturerade, detta innebär att intervjuaren har en 

intervjuguide med fastställda teman och frågor som intervjupersonen ska svara på. 

Denscombe (2009) beskriver att till skillnad från strukturerade intervjuer är intervjuaren i 

semistrukturerade intervjuer mer flexibel med både teman och frågor för att låta 

intervjupersonen utveckla sina idéer och ha en möjlighet att berätta mer utförligt om temat 

som intervjuaren tar upp. Semistrukturerade intervjuer har fördelen att intervjuguiden 

användes mer som ett stöd för att se om frågorna har diskuterats under intervjun. Hade inte 

frågan diskuterats så togs frågan upp av intervjuaren. Följdfrågor som knöt an till det som 

diskuterades förekom, vilka som naturligtvis inte fanns med i intervjuguiden. Nackdelar vi 

kan uppleva med intervjuer är att analysen av datamaterialet är tidskrävande samt att 

tillförlitligheten är lägre på grund av kontexten i den sociala situationen, som uppstår mellan 

intervjuaren och intervjupersonerna, som inte går att få fram i analysen.  

 

Äldres intervjuer skedde enskilt med den äldre och i en av intervjuerna var det ett par som 

intervjuades. Gruppintervjuer användes när anhöriga och personal intervjuades, för att 

effektivisera intervjuprocessen och för att skapa diskussion. I studien sågs fördelar med att 

endast en intervjuade under fältarbetet, för att hålla en och samma struktur i intervjuerna. 
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Bärbar dator användes vid inspelningen av intervjuerna och intervjupersonerna informerades 

om inspelningen och samtyckte till detta. En klar nackdel vi kan se med inspelning av 

intervjuerna, är att situationen kan bli konstlad, däremot så kan intervjuaren inte påstå att det 

var en känsla som förekom hos forskaren under intervjun. Intervjuaren fick möjlighet att 

knyta an med nästan varje intervjuperson ju längre in i samtalsprocessen de kom. 

Inför intervjuerna hade forskarna bestämt sig för att endast en skulle utföra intervjuerna och 

på grund av det så utförde samma forskare transkriberingen, för att inte missa detaljer eller 

nyanser från intervjuerna. Den andra forskaren tog del av de inspelade intervjuerna för att 

kolla igenom transkriberingen. Vi ansåg nämligen att den andra forskaren skulle se intervjun 

med nya ögon och kunna urskilja viktiga citat. Sedan gick forskarna igenom transkriberingen 

ytterligare en gång tillsammans, för att minimera risken att missa något i bearbetningen av 

datamaterialet. I transkriberingen av intervjuerna arbetade intervjuaren med att få med så 

mycket detaljer ur samtalen som möjligt, så som mikropauser och när intervjupersonerna talar 

i mun på varandra. I transkriberingen har forskarna likt Fejes och Thornberg (2009) tipsar om, 

försökt utläsa vad som sägs och hur det sägs. Problem som uppstod vid transkribering, var att 

det inte alltid är lätt att höra vad intervjupersonerna säger och speciellt i gruppintervjuer, då 

intervjupersonerna talade samtidigt. Ett annat bekymmer som upptäcktes var att 

intervjupersonerna inte talade i tydliga meningar, så i transkriberingen behövde intervjuaren 

bygga upp meningar, för att båda forskarna ska förstå sammanhanget vid transkriberingen. På 

grund av tidsbrist var det inte möjligt för oss att hinna lära oss transkriberingens principer, 

och exakta betoningar av ord och uttalanden saknas, vilket gör att fokusen hamnar till stor del 

på orden som sägs.  

3.4.1 Personliga intervjuer 

Vi valde att intervjua de äldre genom personliga intervjuer, vilket innebär ett möte mellan 

forskare och informant. Denscombe (2009) belyser att fördelen med personliga intervjuer är 

att intervjuaren endast har en persons tankar och åsikter att sätta sig in i samt att den 

information som framkommer härstammar från en enda källa. Semistrukturerad intervjumetod 

var självklar när vi påbörjade arbetet med intervjuerna, då ämnet vi skulle behandla var 

ensamhet, vilket kan vara ett känsligt ämne för den äldre personen som känner ensamhet. 

Genom semistrukturerade intervjuer hade intervjupersonen möjlighet att vidareutveckla sina 

tankar utan bli avbruten.  

 

Intervjuerna skedde i vårdtagarnas egna lägenheter, där vårdtagaren kunde känna sig trygg. 

De hade var sin ombonad lägenhet. I en av intervjuerna deltog en man och en kvinna som var 

sambos, medan intervjupersonerna i de två andra intervjuerna skedde enskilt. Nackdelen med 

att en intervju skedde med ett par var att den mest talföra och engagerade intervjupersonen 

kom mest till tals och i vissa fall svarade personen åt sin partner. I samtliga intervjuer fanns 

svårigheter såsom hörselnedsättning hos de äldre, hörselnedsättningen gjorde att några av 

intervjupersonerna visade viss frustration emellanåt. I genomförande av intervjuer är det svårt 

att på förhand veta vilka reaktioner som kan väckas. När vi ställde frågorna om ensamhet så 

gav en intervjuperson sken av att ha blivit känslomässigt berörd, medan de andra deltagarna 

inte gav verkade lika känslosamt påverkade av situationen. 
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3.4.2 Gruppintervjuer 

Anhöriga och vårdpersonal intervjuades i varsin semistrukturerad gruppintervju, vilket vi såg 

som den lämpligaste metoden. En nackdel vi uppmärksammade med personliga intervjuer var 

att antalet synpunkter och åsikter blir begränsat. För anhörigas del var även förhoppningen att 

de kunde finna stöd i varandra. Fördelen vi såg med semistrukturerade gruppintervjuer var likt 

Denscombe (2016) beskriver det, att deltagarna tillsammans får utrymme att utveckla sina 

tankar och synpunkter kring de olika temana och därigenom främja intervjuernas mål att 

skapa diskussion om ensamheten och strategier de använder för att motverka ensamheten.  

Denscombe (2016) beskriver gruppintervjuer som att de bygger på gruppdynamik och främjar 

deltagarens förmåga att bli delaktiga, uttrycka sina åsikter och reflektera över andras 

synpunkter. Deltagare i en gruppintervju tenderar att svara som en del av en grupp, snarare än 

som individer, vilket vi såg som en bra metod att basera vår studie på. Bryman (2011) 

förklarar att utmaningen med gruppintervjuerkan vara att, vissa intervjupersoner kommer mer 

till tals än andra och intervjuarens uppgift blir att försöka få in allas tankar och erfarenheter. 

Intervjuaren använde sig därför utav en del riktade frågor till vissa intervjupersoner, som inte 

kommit till tals lika mycket genom att fråga exempelvis ”Vad tänker du om det som sägs här 

nu?”. 

3.4.3 Intervjuerna med personalen 

Den andra gruppen som intervjuades var personalen. I intervjun deltog tre kvinnor alla i 

spridda åldrar och de hade jobbat tillsammans en längre tid. Intervjun skedde i ett arbetsrum i 

chefernas lokaler, på samma adress som äldreboendet. Rummet var inrett med kontorsmöbler, 

bekväma stolar och mycket bordsyta. Personal som deltog i intervjun jobbade på tre olika 

avdelningar och kände varandra väl. 

Personalen besvarade intervjufrågorna med många intressanta tankar kring frågor som rörde 

vårdtagarna och personalen själv. Personalen verkade ha en bra sammanhållning då de höll 

med varandra på många punkter, de hade upplevt liknande upplevelser. De kunde även 

avbryta varandra, men inte på ett sätt som tydde på otålighet och respektlöshet för varandra, 

utan som av engagemang i passion samtalsämnet och deras upplevelser.  

3.4.4 Intervjuerna med anhöriga 

Den tredje och sista gruppen att intervjuas var fyra anhöriga till vårdtagare på äldreboende, 

dessa var inte anhöriga till de äldre som intervjuades. Vi antog att gruppintervjuer var att 

föredra för anhöriga för att få stöd av varandra och bli påminda om att det finns fler i deras 

situation. I gruppintervjun deltog tre kvinnor och en man. Vid intervjutillfället fanns två 

personer med nedsatt hörsel, vilket intervjuaren inte anser ha påverkat intervjun i någon större 

utsträckning.  

3.5 Bearbetning av data 
Arbetet med att bearbeta fram resultat påbörjades med att analysera transkriberingarna av 

intervjuerna en efter en. I första steget togs citat fram som kunde ha betydelse för 

slutresultatet, detta lades in i en tabell som färgkodades utifrån vem som hade sagt citaten och 
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citatens innerbörd. Dessa citat kodades därefter utifrån dess innehåll, detta kallas även för 

öppen kodning. Allteftersom kodningen utvecklades så påbörjade vi med axiell kodning, 

vilket enligt Denscombe (2009) innebär att vi sökte efter samband mellan koderna som kunde 

sättas under egna kategorier. 

Därefter påbörjade vi selektiv kodning för att hitta kärnkategorierna, där vi utgick ifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Det innebär att vi sökte bland kärnkategorierna hur 

ensamhet hos de äldre uppfattas och vilka strategier som finns att hantera ensamheten från de 

äldres, anhörigas och vårdpersonalens perspektiv samt vilka möjligheter den äldre har för att 

få delaktighet på äldreboendet. Genom denna metod fick vi fram följande teman:  

Teman som formades ur äldres intervjuer:  

- Ensamhet i följd av saknad 

- Strategier i form av relationer och aktiviteter 

Teman som formades ur vårdpersonalens intervjuer: 

- Ensamhet i följd av få sociala kontakter  

- Arbetet med ensamheten sker i äldres vardag 

Teman som formades ur anhörigas intervjuer 

- Ensamhet i följd av längtan och saknad av sociala kontakter 

- Motverka ensamheten genom samarbete 

3.6 Etisk reflektion 

Denscombe (2013) beskriver att samhällsforskare förväntas respektera deltagarnas rättigheter 

och värdighet, undvika att intervjupersonerna tar skada av att medverka, arbeta på ett ärligt 

sätt och respektera intervjupersonernas integritet. Därför har vi i denna studie följt Brymans 

(2011) råd och största aktsamhet har tagits för att etiskt skydda intervjupersonerna. Detta 

genom att ta hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. 

Informationskravet skriver Bryman (2011) innebär att information ska delges 

intervjupersonen om exempelvis undersökningen syfte, genomförande och frivillighet. 

Informationskravet har vi säkerställt genom att ha delgivit anpassad information till 

intervjupersonen genom informationsbrevet (bilaga 1-3). Intervjuaren har även innan 

intervjutillfället läst informationsbrevet högt för intervjupersonen, för att säkerställa att denne 

är införstådd med syftet, genomförandet och frivilligheten i deltagandet.  

Samtyckeskravet skriver Bryman (2011) innebär att deltagaren alltid har rätt att själv 

bestämma över sin medverkan och inget får ske i det dolda. Detta har vi säkerställt i studien 

genom att intervjupersonerna har frivilligt anmält sig till intervjutillfällena och blivit 

informerade om att de har möjlighet att när som helst avböja sitt deltagande under studiens 

gång och fått kontaktuppgifter till oss. 
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Konfidentialitetskravet är enligt Bryman (2011) att skydda uppgifter om intervjupersonen 

såsom personuppgifter (namn etc.). Intervjumaterialet, inspelade intervjuer och anteckningar, 

har under forskningsprocessen förvarats säkert bakom låsta filer i datorn utan möjlighet för 

obehöriga att få tillgång till det. För att minimera risken att kunna spåra den intervjuade 

individen har största försiktighet vidtagits och citat av icke-känslig karaktär använts i studiens 

resultat. 

Avslutningsvis förklarar Bryman (2011) att nyttjandekravet betyder, att den information som 

delges endast får användas i forskningsändamålet. Vilket vi uppfyller genom att radera all 

data efter genomförd studie. 

3.7 Validitet och reliabilitet 
Bryman (2011) skiljer på intern och extern validitet, där den förstnämnda innebär i vilken 

utsträckning studien undersöker det som den avser att undersöka. Vi anser att vår studie har 

hög intern validitet då den undersöker det som är beskrivet i studiens syfte och 

frågeställningar. Däremot är vår studie relativt begränsad med få intervjupersoner och 

undersökningen genomfördes i en mindre kommun, vilket innebär att det kan vara 

problematiskt att kunna generalisera studiens resultat. Därmed är studiens externa validitet 

oklar. Vi ser dock inte studiens begränsning till antalet intervjupersoner och en mindre 

kommun som något som sänker vår studie. Vår studie är stark och viktig ur den synpunkten 

att den kan hjälpa belysa behovet av framtida forskning inom studiens område. 

 

Enligt Bryman (2011) är intern reliabilitet huruvida ett forskningslag är överens om hur det 

som ses och hörs ska tolkas. Intervjuerna skedde med en intervjuare och dessa intervjuer 

spelades in, så vi hade möjlighet att tillsammans lyssna igenom intervjuerna. Vid 

bearbetningen av informationen förde vi diskussion och var överens om materialet som 

sammanställdes, vilket gör att studien får hög intern reliabilitet. Bryman (2011) förklarar 

extern reliabilitet med att i vilken utsträckning undersökningen är möjligt att replikeras och 

till vilken utsträckning samma resultat kan fås genom replikation. Den externa reliabiliteten är 

oklar för denna studie på grund av att det är en kvalitativ studie och intervjuerna har skett i en 

social situation. En replikation därför inte kommer att kunna ske fullständigt, då resultaten 

kan variera. Att replikera studien anser vi dock är möjligt till stora delar. 

3.8 Ansvarsfördelning av arbetet 
I studien har vi båda bidragit till samtliga delar, förutom intervjuerna som utfördes av en och 

samma forskare för att säkerställa att intervjuerna skulle följa samma koncept. Genom 

internetbaserat dokumentprogram har vi tillsammans utformat intervjuguiden och bearbetat 

studien. Intervjun spelades in för att den andra ska kunna ta del utav intervjuerna och vara till 

hjälp i transkriberingen. För att båda ska vara införstådda i studien har skrivandet skett 

parallellt med varandra, där vi har läst igenom varandras delar för att skapa ett enhetligt 

slutresultat.  

3.9 Metoddiskussion 

Grounded theory ansåg vi vara en metod som gav oss möjlighet att systematiskt strukturera 

upp arbetet och bearbeta data för att få fram ett resultat. Nackdelarna vi ser med GT är 
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speciellt att forskarna ska närma sig arbetet med ”öppet sinne” vilket vi kan uppleva är svårt. 

Detta då vi har skrivit bakgrunden och läst in oss på tidigare forskning innan insamling av 

datamaterial, samt att vi båda har erfarenheter sedan tidigare av äldreomsorgen anser vi oss ha 

förförståelse om forskningsområdet. Vi har kämpat mycket med att sätta denna förförståelse 

åt sidan och handledarens feedback har i sådana stunder varit mycket hjälpsam. 

En annan betydande nackdel med ansatsen är att forskningen fokuseras på den specifika 

situationen och det finns risk att förklaringen skiljs ut från en större helhet, där fler faktorer 

kan ha påverkat, utan att forskaren tagit hänsyn till det. 

Bekvämlighetsurvalet som användes kan vara en nackdel då det finns risk att intervjupersoner 

som är mer aktiva och pratsamma deltog i studien, speciellt kan tänkas att detta gäller 

anhöriga som oftare besöker sin närstående. De kan ha större chans att delta i studien, då de är 

mer tillgängliga att besöka boendet för intervjun jämfört med andra anhöriga. I övrigt anser 

forskarna att ett bekvämlighetsurval var lämplig då det fanns mycket variation i intervjuerna. 

De anhöriga verkade variera i sin aktivitet och intervjupersonen såg till att alla deltagare fick 

sin tid att svara på varje fråga. 

Forskarna gav enhetschefen på äldreboendet i uppdrag att ordna intervjutillfällena och det var 

upp till enhetschefen att bedöma den kognitiva förmågan hos den äldre. Intervjuaren ansåg att 

ansträngningar gällande val av äldre intervjupersoner med god kognitiv förmåga hade gjorts, 

då äldre intervjupersonerna var klara i kontakten med intervjuaren och svarade på samtliga 

frågor. Nackdelen vi kan se i efterhand med att cheferna skötte kontakten med 

intervjupersonerna var att intervjupersonerna inte var helt införstådda i vad intervjun skulle 

handla om vid intervjutillfällets början.  

Ensamhet kan väcka många känslor, dessa situationer har vi tagit hand om i intervjuerna 

direkt. Intervjuaren har uppmärksammat att samtalsämnet är känsligt för intervjupersonen 

under intervjun och har därmed påmint att det finns möjlighet att ta paus alternativt avbryta 

intervjun. Eftersom intervjuer är av undersökande och inte av en behandlande art så gällde det 

för intervjuaren att hitta balans. En balans mellan att uppmärksamma intervjupersonen men 

inte avvika från intervjuns egentliga kärna. Nya processer gällande ensamheten kan ha 

uppkommit hos intervjupersonen i efterhand. För detta har vi lämnat våra kontaktuppgifter till 

samtliga inblandade för att ta kontakt med oss vid behov.   

Vi valde intervjuer som en datainsamlingsmetod för att få en bild av ensamheten. Däremot 

hade fler intervjugrupper behövts för att få en mer generaliserande bild av ensamheten på 

äldreboenden. Gruppintervjuer var till stor fördel för att skapa diskussion mellan 

vårdpersonal, som kunde stötta och påminna varandra kring strategier de använder för att 

hantera äldres ensamhet. Däremot uppkom problem vid transkribering på grund av att 

intervjupersonen avbröt varandra och meningar talades inte till punkt. För anhöriga upplever 

vi att personliga intervjuer hade varit att föredra, detta på grund av ensamhetens känsliga 

karaktär och vi uppmärksammade att anhöriga till en början inte visste hur de skulle uttala sig 

om deras närståendes ensamhet. Vi tror att vid personliga intervjuer hade vi fått en mer 

grundlig bild av anhörigas upplevelse av äldres ensamhet.  
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Medan vi transkriberade texten använde vi oss av kritiska frågor riktade till oss själva i vårt 

arbete: är denna tolkning grundad i texten? Stämmer det överens med intervjupersonernas 

budskap? Är det en korrekt tolkning? Forskarna diskuterade möjliga alternativa tolkningar 

och utvecklade resultaten i en kontinuerlig dialog med varandra.  
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4. Resultat 

Resultatet är uppdelat utifrån intervjugrupperna äldre, vårdpersonal och anhöriga som i sin tur 

delas upp, i deras upplevelse av äldres ensamhet, och strategier att motverka ensamheten. Vid 

konversationer mellan intervjupersoner har flera citat blivit uttagna efter varandra och sedan 

skiljs citaten åt genom att ange intervjukategori och nummer efter citaten, för att skapa 

ordning på konversationer.  

4.1 Äldres intervjuer 

I denna del av studiens resultat beskrivs äldres upplevelse av ensamheten och strategier att 

hantera den. Intervjupersoner deltog i enskilda intervjuer, i en av dessa intervjuer var det ett 

samboende par som intervjuades.  

Ensamhet i följd av saknad 

Utifrån äldres intervjuer konstruerades temat ”ensamhet i följd av saknad” som inkluderar 

vardagen på äldreboendet och orsak till ensamheten. Av de tre intervjuer där fyra 

intervjupersoner deltog, kan olika uppfattningar om ensamhet utläsas. Gemensamt för dem 

alla är saknaden av nära relationer och tidigare förmågor. Nära relationer syftar till stor del på 

saknaden av make eller maka, barn, barnbarn och tidigare vänner. Saknaden av tidigare 

förmågor syftar till funktionsnedsättningar som innebär att vissa aktiviteter inte är möjliga att 

genomföra längre. Saknaden av tidigare förmågor innehåller även saknaden av frihetskänslan 

och husdjur som var möjligt att ha när den äldre var frisk.  

’Nog är det skönt då jag hade körkort, då brukade jag hälsa på min yngsta son till exempel. 

Och det saknar jag. När jag bodde hemma, då bodde jag ju med min fru. Och då kunde jag 

säga åt henne att nu far jag och hälsar på. De var jag så nöjd med.’ 

För en av intervjupersonerna var ensamhet mer påtaglig än för de övriga intervjupersonerna. 

För honom blev konsekvenserna av ensamheten en känsla av oro och ångest. Detta 

uppenbarade sig främst när det blev tal om hans tidigare fru, hundarna han en gång hade, eller 

när barnen hade fått förhinder vid utlovat besök hos honom. Intervjupersonen målade upp en 

bild av hur viktiga de nära relationerna är för honom med beskrivningen nedan. 

’De är ju i regel när jag har pratat med folk och så har vi pratat om min före detta fru. Som 

har gått bort. Då är jag väldigt ensam. Ofta hon som är med i alla dem här tråkiga 

stunderna.’ 

De övriga intervjupersonerna besvärades inte utav ensamheten och funderade mest över hur 

man kan känna ensamhet när det finns folk omkring en hela tiden. Då de äldre bor på 

äldreboenden med vårdpersonal som finns tillgängliga dygnet runt och medboende finns 

runtomkring den äldre. Genom intervjun och deras beskrivning av saknaden förstår vi att de 

äldre har en ensamhet, som de inte kunnat sätta ord på. Exempelvis så har en kvinna varit 

ensam länge och uppger att hon inte känner någon ensamhet, däremot berättar hon att hon 

sitter mycket ensam och att hennes rörelsehinder hindrar henne att röra på sig. 

’Jag skötte mig själv innan jag kom hit. Men i och med att jag råkade ut för alla olyckor här 

som binder mig, så jag kan ju inte röra mig som jag vill, så blev det ju lugnare, det blir 
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mycket sitta still ensam, men jag lider inte av det för jag har varit ensam så länge, men efter 

olyckorna blev jag handikappad jag kan inte röra mig som jag vill.’ 

Denna kvinna är även den som upplever att det inte är ett riktigt hem som hon bor på, dagen 

är fylld av rutiner och den ena dagen är den andra lik. Samtliga intervjupersoner beskriver 

vardagen med tider och rutiner. Paret som intervjuades kunde inte heller känna någon 

ensamhet, de hade ju varandra vilket det äldre paret beskriver är anledningen till varför de inte 

besväras av någon ensamhet. Paret upplevde dock en saknad av sitt tidigare aktiva liv, då de 

kunde dansa regelbundet och umgås med bekanta. Kvinnan berättade även att hon upplever 

sig isolerad från omvärlden, hon följer nyheter och läser tidningar, men det är inte samma 

upplevse som att vara med i samhället, som när man exempelvis arbetar.  

’Ja, jag vet inte hur jag ska kalla det, jag känner mig inte borta från omvärlden, jag läser 

tidningen, jag följer med. Men ändå känner man sig instängd, jag vet inte hur jag ska 

förklara, men inte lika som den tiden man jobbade. Det är nog lite eljest att vara pensionär 

och sitta i ett rum. Man känner sig lite utanför, men det kanske är naturligt. Men det är klart 

man har inte samma kontakt med omvärlden. Man ser på filmer och tv, men det är ju inte 

samma sak.’ 

I flera av intervjuerna beskrivs att åldrandet innebär att man kommer in i en ny fas i livet där 

den äldre får finna sig i sitt nya liv. Behovet av att delta i aktiviteter och vara aktiv minskar i 

och med åldern och de tidigare intressena är inte möjliga att genomföra, som att åka skidor. 

En av intervjupersonerna berättar även att de gamla intressena inte ersätts av nya när de flyttat 

in på äldreboende, vilket gör att tiden upplevs gå långsamt.      

Strategier i form av relationer och aktiviteter 

I intervjuer med de äldre konstruerades temat ”strategier i form av relationer och strategier” 

när det gällde frågan om vilka strategier de äldre själva har för att motverka ensamheten.  

Nära relationer och påhälsning av familj och vänner var det mest betydelsefulla för den äldre. 

Men det hade sina nackdelar också, äldre beskrev att ensamheten kom krypandes när anhöriga 

var tvungna att lämna äldreboendet, de upplevde sig försvarslösa mot ensamheten. Samtidigt 

har de äldre en förståelse att anhöriga har ett eget liv utanför äldreboendet.  

’Min minsta son kan komma hit då och då, och då kan han ha barnbarnen med sig. Och då är 

vi här. Det är väldigt trevligt.’ 

Vissa av intervjupersonerna hade även egen telefon som de hade möjlighet att ringa med till 

sina anhöriga när de kände sig ensamma, en av intervjupersonerna förklarade att han hade 

Skype på datorn så han kunde utföra videosamtal med sina nära anhöriga. De äldre hade även 

möjligheten att beställa färdtjänst för att hälsa på sina vänner och bekanta ute i samhället. En 

av de äldre beställde färdtjänst till stugan när barnen var där.  

’Jodå, stugan är kvar. Jag har ju en son till. Han brukar komma ner någon gång då och då. 

Då är det ofta han far ut till stugan och då får jag komma dit. Jag tar färdtjänst dit.’ 



21 

 

Men alla äldre har inte möjlighet att vara lika handlingskraftiga, exempelvis på grund av 

hörsel- och synnedsättningar som försvårar telefonkontakt och besök hos anhöriga. Under 

egen tid, då sociala kontakter inte är tillgängliga på äldreboendet, väljer äldre att läsa en 

tidning, se på TV eller lyssna på musik. Medboende är till föga kontakt, de flesta 

intervjupersonerna upplevde medboendena som mindre pratsamma. De träffades för det mesta 

under matsituationer, där de kunde växla några ord eller skoja till det med varandra. 

Medboende på äldreboende kan förstås som vilka grannar som helst, vissa av dem är äldre 

och ytligt bekanta och med andra binder de en vänskapsrelation.  

Vårdpersonalen har också stor betydelse i den äldres kontaktnät, vårdpersonalen upplevs nära 

och förstående av de äldre. Vårdpersonalens personliga skötsel av de äldre har stor betydelse. 

Detta tyder på att den sociala omsorgen är det mest värdefulla för den äldre då de får 

möjlighet att öppna sig mer. Vårdpersonalen upplevs nästan som en i familjen och de kan 

samtala om det mesta i den äldres vardag. Äldre beskriver ofta att det finns en speciell 

vårdpersonal som de har lite bättre kontakt med än de övriga. 

Aktiviteter på äldreboendet är för de flesta äldre ett viktigt inslag i vardagen. De har möjlighet 

att känna gemenskap och träffa andra boenden en stund. En av intervjupersonerna valde att 

börja gå till gudtjänst, för att få fler aktiviteter på schemat och träffa människor. Vilket 

beskrivs av citatet: 

’Och så har jag blivit lite kristen och religiös på sista ett och halvt åren. Det är alltid någon 

som är där.’ 

De flesta intervjupersoner valde dock att avstå från att gå på aktiviteter de inte var 

intresserade av. Däremot önskade äldre fler säsongsbundna aktiviteter på äldreboendet som t 

ex att kratta löv på hösten. Eller möjligheten att hjälpa till med vardagliga göromål på 

äldreboendet. Musiken på äldreboendet var viktig för de äldre och när externa artister kom för 

att underhålla, genom att sjunga och spela instrument, var det mycket uppskattat av de äldre.  

4.2 Vårdpersonalens intervjuer 

I vårdpersonalens intervjuer utmynnades temat ”ensamhet i följd av få sociala kontakter” för 

att beskriva äldres ensamhet. Strategier vårdpersonalen använder sig av finns skrivet under 

temat ”Arbetet med ensamheten sker i den äldres vardag”. 

Ensamhet i följd av få sociala kontakter  

Gällande brister i sociala kontakter är det särskilt de nära kontakterna, så som make eller 

maka, barn och barnbarn som den äldre känner mest saknad över. Personalen förklarar att det 

är svårt att ersätta de nära kontakterna med externa kontakter, som vårdpersonal och 

medboende. Det är när man umgås med sina nära som meningsfullheten skapas, förklarar en 

av intervjupersonerna.  

Äldres ensamhet uttrycks genom många olika känslor. För de äldre där ensamheten har 

fortgått är depression och apati någonting vårdpersonalen kan se. Innan det har hunnit gå så 

långt är sorg, ledsamhet och ilska vanliga känslolägen som vårdpersonalen uppmärksammar. 

Det kan även te sig i tystlåtenhet, de äldre drar sig undan och isolerar sig från omgivningen. 
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Personalen beskriver att förmiddagar brukar vara den lugnaste tiden på dygnet när det gäller 

äldres ensamhet. Personalen anser att det är då vårdtagarna inte ter sig så ensamma, då det är 

fullt upp med måltider och morgonbestyr. Den äldre verkar inte själv ha tid att känna 

ensamhet. Mot eftermiddagen och kvällen, när det har lugnat sig på boendet och det finns 

mindre saker att göra för vårdtagarna, då brukar ensamheten krypa fram. Vårdpersonalen 

beskriver oron som den äldre upplever i följande beskrivning: 

’Snart ska de gå och lägga sig och då kan de ligga och då kanske det är någon som saknar 

sin mamma. Du kommer in på rummet och så blir det tyst och så stängs dörren och så blir det 

tyst. Du är i dina egna tankar och vilken värld är de i? Vad ser de för något? Varför är inte 

mamma här och vart ska du stå, ska du sova bredvid mig eller?’ 

Men det finns tillfällen då äldre är nöjda med ensamheten, eller nöjda trots ensamheten. 

Vårdpersonalen beskriver att äldre som bott ensamma i ordinarie boende under en tid är glada 

över det sällskap de får, då de flyttar in på äldreboende. Dessa äldre har någonting att vänta 

på, personal som knackar på för att komma in, eller måltider tillsammans med andra 

medboenden. De slipper helt enkelt vara ensamma hela dagen, här nedan följer en beskrivning 

från en av vårdpersonalen.  

’Och så kan det ju vara det här med att man känner sig förnöjsam i sin ensamhet, nöjd med 

att vara ensam. Det kan ju vara för att man har bott ensam och så kommer man hit. Då man 

ändå vet i sin ensamhet att "Jag kommer inte att vara ensam hela dagen. "jag vet ju att jag får 

ju snart gå ut och äta lunch, fika, middag och kvällsfika. Snart kommer det ju någon och 

knackar på dörren och kommer in och ska ge medicin och kolla till mig.’ 

Dock kan det hända att den äldre människan blir ensam i sin friskhet när hon kommer till 

äldreboende. Det kan hända att vårdtagaren har förhoppningar för att känna gemenskap på 

äldreboende och de förväntningarna kan ha varit högre än vad äldreboendet faktiskt har att 

erbjuda. Vårdpersonalen beskriver att den värsta ensamheten nog är ensamheten i 

gemenskapen, då man iakttar allt från sidan av.   

Vårdpersonalen upplever att demensen har en stor påverkan på hur den äldre upplever 

ensamheten, ofta beskriver vårdpersonalen att de äldre är ensamma i sin sjukdom. Detta 

innebär att dem inte kan skapa relationer eller ett sammanhang på boendet, på grund av sin 

sjukdom. Det händer även att den äldre har glömt bort sina närmaste anhöriga som lever, och 

då uppkommer ofta saknaden av de avlidna föräldrarna, vilket innebär att anhörigas besök 

inte är till någon hjälp alls. Det kan även uppkomma hallucinationer i samband med 

demensen, vilket kan innebära att de äldre aldrig är ensamma. Här nedan följer ett exempel.  

’Då är dem ju inte ensamma, känner sig aldrig ensam. Det finns ju dem som kanske har 

släktkalas varje dag. Och har jätte jobbigt, dem ska hinna bjuda alla på kaffe och… ‘ 

(vårdpersonal 1)  

 

’Ska dem på ICA maxi stormarknad har jag varit med om "Ä, är jag på ICA eller vart är jag 

någonstans?"(vårdpersonal 2) 
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Arbetet med ensamheten sker i den äldres vardag 

Utifrån vårdpersonalens intervjuer igenkändes temat ”arbetet med ensamheten sker i den 

äldres vardag”. Vilket betyder att personalens förutsättningar för att arbeta med ensamheten, 

hos äldre, sker i ständiga prioriteringar och sökandet efter luckor. Liknande inslag fanns även 

med i anhörigas och vårdtagarnas intervjuer där vårdpersonalens tidsbrist var påtaglig, men de 

upplevdes ha mycket kunskap om äldres behov. Vårdpersonalen berättar att de överlag är 

nöjda med sina insatser, beträffande arbetet med äldres ensamhet och de har många strategier 

som de använder sig av i sitt arbete. 

Varierande aktiviteter i grupp är schemalagt dagligen på äldreboendet och vårdpersonalen 

beskriver att gemensamma aktiviteter är av enklare slag. Exempelvis att sparka boll eller 

grilla på altanen, ha gympa eller sitta och samtala tillsammans om ämnen som alla äldre kan 

prata om. Det arrangeras även större tillfällen regelbundet som de äldre har möjlighet att delta 

i det kan vara artister som kommer och spelar musik, eller så anordnas bingo, gymnastik och 

gudstjänster. Exempel på aktiviteter finns beskrivna av vårdpersonal i citatet här nedan. 

’Ja… det är ju enkla aktiviteter, ballong som alla kan fast du inte kan röra dig. Du kanske har 

haft en stroke eller något, men då kanske du kan putta till den och de blir ju jätteglada. Så det 

är ju väldigt enkla aktiviteter som vi måste göra här. Kanske inte stickning... det finns ju 

begränsningar men vi brukar ju sitta i ring och ha lite sitt-gympa och så, sträcka lite på sig, 

sparka boll, musik, ut och gå. Och nu har vi kontaktpersoner ansvar för våra... nu i veckan 

har vi inlagt att vi ska, som jag är ansvarig för… gå ut och gå, ta oss till affären så han får 

handla själv och… ‘ 

De äldre får också egen tid med sin kontaktpersonal och har därigenom möjlighet att få önska 

vad de vill göra. Det kan handla om att sitta och samtala mer ingående om hur den äldre 

känner sig eller måla naglar, spela sällskapsspel, massera eller läsa en tidning. Vårdpersonalen 

arbetade även med att försöka para ihop medboende som kan ha utbyte av varandra. För de 

gemensamma aktiviteterna upplever personalen att äldre är svåra att motivera, de kanske inte 

har orken kvar att umgås med andra medboenden eller så är de inte intresserade. 

Vårdpersonalen beskriver att de använder olika strategier för att motivera de äldre, beroende 

på person och situation. Det kan handla om att energiskt framföra ett förslag eller att besvara 

samtliga frågor innan den äldre har hunnit fråga dem.     

’jo jag har då i alla fall upplevt att det funkar. "Vill du gå ned och lyssna på musik?" NÄÄH, 

ja men kommer med en viss energi, "batjohoo." "Såhär går det till, jag följer med och sen 

följer jag med ert hem och ni behöver inte vara oroliga". Ja då är det en helt annan femma 

faktiskt.’ 

Arbetet med ensamheten sker för det mesta i den vardagliga kontakten med den äldre. Då det 

finns en saknad av tid för att utföra flera aktiviter som de äldre skulle behöva, så ersätts det av 

dagliga bekräftelser. Detta handlar mycket om bemötande, att se människan, kanske vinka för 

att tydligt visa att vårdpersonalen ser denne. Vårdpersonalen berättar även att de inväntar 

respons av den äldre, som en bekräftelse på att hon sett att hon blir sedd. Andra strategier är 

att ge komplimanger i det dagliga, fysisk beröring genom kramar och hålla handen. Men även 

genom att vara empatisk och bekräfta att vårdpersonalen uppfattar den äldres känslor.  
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Vårdpersonalen nämner även delaktighet på boendet som en strategi för att minska 

ensamheten, genom att skapa en meningsfull tillvaro. Delaktigheten skapas redan när de äldre 

flyttade in på äldreboendet genom att de medverkade i genomförandeplaner hur 

vårdinsatserna ska formas för den enskilda äldre. När genomförandeplaner är skrivna ska den 

äldre tillsammans med anhörig, godkänna genomförandeplanen. Dock upplevde en i 

personalen att det oftare är anhörigas önskan än äldres om de äldre inte kan uttrycka sina 

önskningar. Men större delen av delaktigheten skapades i det lilla i den äldres vardag, 

exempelvis får den äldre välja vilka kläder hon ska ha på sig under dagen, eller när hon vill 

äta sin måltid, som exempel ges här nedan.  

’Ja man kan ju om det finns tid, fråga "vill du äta nu eller ska jag lägga av något till sen?’ 

(vårdpersonal 1)  

’Att en del får förfrukost tillsammans med medicin till exempel. Eller "vill du vila en stund till 

kan jag komma tillbaka och ta upp dig sen?” (vårdpersonal 3) 

’ja, sådana saker får dem ju vara med och bestämma. Och jag tror faktiskt att det är ganska 

viktigt, att just de där små detaljerna… att de får säga själv vad de vill eller inte.’ 

(vårdpersonal 1)  

Det är inte ovanligt att vårdpersonalen får anpassa sitt schema utifrån de äldres schema. Detta 

kan handla om att den äldre har vissa tv-program den äldre vill se ostört, och då väljer 

vårdpersonalen att anpassa sig efter den äldre, trots att det kan innebära vissa justeringar i 

deras egen schemaläggning. De äldre har även möjligheten att önska vilka aktiviteter som ska 

arrangeras på äldreboendet och utifrån personalens förutsättningar anordnas aktiviteterna.  

Vårdtagarna på äldreboendet har även möjlighet att medverka i ett brukarråd som tar upp 

frågor gällande boendet. Dock väljer personalen ut vårdtagare som har mest att bidra. 

Brukarrådet har möjlighet att i sin tur tillföra både gemenskap och delaktighet i de äldres 

vardag.   

’Jag tror jag har två från min avdelning som är med, och de var då i alla fall jättenöjda med 

att kanske ha fått vara med och påverka och känna att... För ett förslag har ju gått igenom. 

Om mat. Det var så härligt att få säga det. Att "vet du tack vare dig så, det kommer bli en 

förändring”.’ 

4.3Anhörigas intervjuer 

Genom gruppintervju med anhöriga utformades teman ”ensamhet i följd av längtan och 

saknad av sociala kontakter” som beskriver hur äldres ensamhet blir synlig för de äldre. Och 

strategier som kunde utläsas för att hantera ensamheten utformade temat ”Motverka ensamhet 

genom samarbete”.  

Ensamhet i följd av längtan och saknad av sociala kontakter 

I intervju med anhöriga var de äldres hemlängtan och saknaden av sociala kontakter 

återkommande. Makar och makor som intervjuades beskriver att de besväras av en ensamhet 

efter att deras partner flyttat in på äldreboende, då det blivit tyst och tomt i huset. Anhöriga 

förtydligar att de äldre på äldreboende, inte besväras av samma ensamhet som de anhöriga 
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själva, på grund av demens. Ensamheten hos de äldre uppenbarar sig genom hemlängtan som 

blir tydligt i följande citat där en anhörig berättar om vad dennes närstående säger till henne 

efter att han flyttat in på äldreboende:  

’Men då säger han såhär när jag skulle resa mig och gå, då reste han sig och då sa jag "jaha 

vart ska du ta vägen då?" "Ja, följa med dig". Han har lite svårt med ord men det var så 

tydligt.’ 

Denna hemlängtan som den äldre känner som bor på äldreboendet, kan både skapa sorg och 

frustration för anhöriga. Sorgen kommer sig av vetskapen att den anhöriga inte kan ha den 

äldre hemma och frustration över att den äldre ofta pratar om sitt hem, som ofta innebär det 

gamla föräldrahemmet, som inte längre finns. En av intervjupersonerna beskriver att denna 

hemlängtan har avtagit, i och med att demensen har fortskridit. Medan en annan anhörig 

beskriver att hemlängtan avtagit i och med att den närstående nu trivs på boendet.  

Saknaden av sociala kontakter kan anhöriga se och förstå genom att de äldre ofta är inne på 

sina rum ensamma. Alternativt att den äldre själv säger att det inte finns någon att prata med 

på äldreboendet, och då det inte finns någon som den äldre har gemensamma nämnare med. 

Exempel på citat från anhöriga: 

’Men det är klart han har inte så många att prata med där heller inte. Ja, där var det bara, 

ska vi säga bara kvinnor. Och dem var ju så att säga i samma situation och så jag tror inte… 

han tycker inte att det ger så mycket. Utan då har han en skiva som han fick av min dotter. 

(…) Och den ligger han och lyssnar på. När jag kommer dit nästan när som helst så ligger 

han och lyssnar på samma skiva. Så att nog tror jag, eller ja han känner sig ensam, visst gör 

han det.’ 

Att de äldre på äldreboendet inte har utbyte av varandra är återkommande i intervjuerna med 

anhöriga och kan förknippas med en längtan till social samvaro. Att utbytet saknas mellan 

medboenden beskriver anhöriga beror till stor del på demenssjukdomens påverkan, hos den 

äldre. Anhöriga upplever att deras närstående har svårt att förstå sammanhang i diskussioner. 

Detta innebär att de utan demenssjukdom ofta blir ensamma i friskheten, då de inte får utbyte 

med de dementa vårdtagarna. 

Motverka ensamhet genom samarbete 

Samarbete med vårdpersonalen är viktigt, de ska tillsammans hitta strategier för att få den 

äldre att känna samhörighet och delaktighet i vardagen. Strategierna kan se olika ut beroende 

på den äldre individen, i vissa fall kunde ”arbeten” skapas som att exempelvis vika handdukar 

under den äldres vakna tid. I detta fall är det den närstående som kommer med förslaget och 

vårdpersonalen kan testa det med den äldre och sedan återkoppla om hur det fungerar. Citatet 

nedan belyser en konversation mellan anhörig och vårdpersonal som berättades under 

intervjun med anhöriga. 

’… Vi har sagt det "Ta fram en bunt med handdukar vart som helst, låt henne stå där och 

vika, sen när hon vikt dem, skaka ihop det där och låt henne börja om. Hon minns ju inte vad 
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hon har vikt. Och låt henne fortsätta och hålla på, så hon kan känna att hon har någon 

uppgift och något att göra”.’ 

Anhöriga har under intervjun även uppmärksammat att det är väldigt viktigt för de äldre att de 

känner sig behövda. De äldre behöver uppmuntran för att utföra vissa sysslor själv, och att be 

den äldre utföra sysslor som de klarar av skapar värdighet och glädje för dem. Detta 

uppmärksammade speciellt en anhörig, efter att vårdpersonalen hade bett en äldre att köra en 

matbricka till köket på sin rollator. Citatet nedan belyser en konversation mellan en äldre och 

dennes anhörig som berättades under intervjun med anhöriga.   

’Då säger han "Men tänk en sådan tur att jag kunde hjälpa henne, för hon hade ju aldrig 

klarat det där själv!" Och tänk han är ju så nöjd, det behövs inte mycket. Jag tror att de andra 

försöker också men, man hör ju vilken glädje det är i detta, att känna sig värd och så.’ 

Förutom samarbetet mellan vårdpersonalen och anhöriga så berättar en anhörig att ofta när det 

är en speciell personal så har den anhöriga möjligheten att vila från besöket på äldreboende. 

Detta då den anhöriga vet att den äldre är så nöjd med insatserna han får av vårdpersonalen, 

oftast den särskilda kontaktpersonen, att den anhöriga inte behöver närvara de dagarna. 

Samhörighet och delaktighet kan stundvis även skapas av de anhöriga själva. De besöker den 

anhöriga regelbundet, ofta ett par gånger i veckan till var och varannan dag. Ofta fördelar de 

besöken på hela familjen så att den äldre kan få besök flera gånger i veckan. Under besöken 

kan de ta med mat och fika för att äta tillsammans med den äldre. Men de kan även, vid 

tillfälle, ta en dans eller en promenad om vädret tillåter det. Anhöriga skriver in sina besök i 

en speciell lista i den äldres rum, så anhöriga kan själva veta om den äldre haft besök av 

andra, men även för att personalen ska kunna påminna om att den anhöriga har varit på besök 

när den äldres minne sviktar. Många av de anhöriga har även möjlighet att ringa sin 

närstående på äldreboendet, detta sker ofta genom äldreboendets telefon, om den äldre inte 

kan hantera en egen telefon.  

I intervjuerna med anhöriga uppenbarade det sig att anhöriga i vissa fall skulle önska, att 

vårdpersonalen inte gav deras närstående så mycket inflytande över beslut gällande 

deltagande i aktiviteter på äldreboendet. För att klargöra detta ges två exempel:  

"Nä, men hon vill inte gå. Alla kanske nekar men de skulle ta dem i rullstolarna och köra iväg 

dem ändå. Även om de nekar så vet de ju inte vad de nekar till. De skulle inte fråga de skulle 

bara… alla som de kan köra ned skulle de ta med.” 

”Jag vet att de som kommer hit (anhöriga) är besvikna att personalen inte kan ta ner de 

(äldre), de behöver ju inte vara religiösa, de kan ju bara lyssna på musik. De är besvikna att 

fler inte får hjälp dit.” 

Anhöriga som vill att vårdpersonalen tar med dem äldre på gemensamma aktiviteter tänker på 

sin närståendes bästa, för att de ska komma in i gemenskap och känna samhörighet. I annat 

fall berättar anhöriga att de äldre får delaktighet genom levnadsberättelser som håller 

vårdpersonalen uppdaterade i vad de äldre varit intresserade av under sin livstid och genom 

detta kunna konstruera samtalsämnen och aktiviteter. 
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5. Analys 

I resultatanalysen förklaras resultaten utifrån tidigare forskning som är beskriven i studiens 

bakgrund. Resultatanalysen är uppdelad i två olika delar, första delen handlar om äldres 

ensamhet utifrån äldres, anhörigas och vårdpersonalens perspektiv. Därefter följer en 

beskrivning av strategier att hantera ensamheten.  

5.1 Äldres ensamhet 

Äldres ensamhet är komplext och det finns sannolikt lika många strategier för att hantera 

ensamheten som det finns äldre på ett äldreboende. Till skillnad från anhöriga, som i 

intervjuerna beskriver en objektiv social ensamhet, så kan vårdtagarnas ensamhet på 

äldreboende beskrivas som en subjektiv social ensamhet. Studien gjord av Ajrouch (2008) 

visar att ensamhet oftast är ett resultat av få sociala relationer i människans närhet, detta 

oavsett om ensamheten är subjektiv eller objektiv. Äldres subjektiv social ensamhet kan i det 

stora hela beskrivas genom Anderssons (2016) beskrivning om att den äldre känner sig ensam 

trots att det finns personer runt omkring denne dagligen. Larsson och Rundgren (2010) 

beskriver att saknaden av goda mellanmänskliga relationer kan skapa en känsla som leder till 

ensamhet och saknad.  

Gemensamt för de två personliga intervjuerna med vårdtagarna på äldreboendet är deras 

beskrivning av saknaden av sociala kontakter där vårdpersonalen får en viktig roll i den äldres 

kontaktnät. En av intervjupersonerna beskrev oro och ångest som en följd av ensamheten, 

vilket Strang (2014) beskriver är känslor som är nära kopplat med ensamheten. Carlsson och 

Dahlberg (2002) beskriver att ensamheten kan vara den värsta tänkbara känslan för vissa äldre 

bland annat om det uppstår vid förlusten av en tidigare livspartner, som för denna 

intervjuperson. Att åldras medför enligt Börjeson (2008) att den äldre förlorar människor 

omkring sig som gett det mellanmänskliga samspelet mening.  

Ensamheten de äldre uttrycker påverkar dem olika mycket, beroende på vilka strategier de 

hade för att hantera ensamhetskänslan. En av intervjupersonerna berättar att hon känner sig 

förhindrad, på grund av kroppens nedsatta funktioner efter olyckor. Carlsson och Dahlberg 

(2002) beskriver att kroppens nedsatta funktioner är en vanlig orsak till ensamhetskänsla. 

Dock beskriver den äldre att hon inte besväras av ensamheten, vilket kan förklaras med 

Victor, Scrambler, Bowling och Bond (2005) studie genom att den äldre ändå upplever en 

kvalité och kvantitet i sitt sociala engagemang. 

För paret som bodde på äldreboendet kan subjektiv social ensamhet beskrivas ur Dahlbergs 

(2013) förklaring om upplevelsen av att inte vara integrerad i lokalsamhället, där den ena 

äldre beskrev att hon upplever sig vara borta från omvärlden då hon inte arbetar längre. 

Larsson och Rundgren (2010) beskriver även pensionering är förutom en rollförlust, även 

ökar klyftan mellan generationerna i och med att den äldres kunskap föråldras, om denne inte 

förvärvar ny kunskap parallellt med åldrande. Paret beskrev sig sakna ett aktivt liv, som enligt 

Sorensen, Axelsen och Avlunds (2009) förklaring krävs för att uppleva ett tillfredställande 

och självständigt liv i ålderdomen. Äldre parets ensamhet kan även beskrivas ur Carlsson och 

Dahlbergs (2002) skildring om ensamheten i gemenskapen vilket är ett vanligt problem på 
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äldreboenden. Detta då paret beskriver att de inte känner gemenskap med medboende och 

beskriver sig vara friska i jämförelse med de övriga på boendet. Trots all denna ensamhet som 

kan skildras från tidigare forskning beskrev paret att de inte besväras av ensamheten som kan 

förklaras utifrån Larsson och Rundgren (2010) att ju friskare den äldre får vara desto mindre 

ensamhet upplever denne. Att paret inte beskrev sig besväras av ensamheten kan även 

förklaras ur Brülde och Fors (2015) beskrivning om att människor som lever i nära relationer 

har bättre fysisk och psykisk hälsa. 

Vårdpersonalens beskrivning om ensamhet i gemenskapen handlar om att vara ensam i sin 

friskhet, alltså att de äldre känner sig ensamma i gemenskapen, då det är några av de få som 

fortfarande är friska bland alla som är sjuka. Hawkley och Cacioppo (2013) bekräftar 

vårdpersonalens tankar genom att den äldre genom socialisation kan uppleva mer ensamhet. 

Vårdpersonalens beskrivning av äldres ensamhet resulterar i en mängd olika känslor, men det 

är inte ovanligt förekommande med depression och apati, vilket Brülde och Fors (2015) 

tydliggör genom att ensamma människor har större risk att uppleva stress och depression. 

Alpass och Neville (2003) förklarar att depressionen kan orsakas av att förlora nära relationer 

då det blir svårare att behålla relationer och självständigheten påverkas. Gällande tiden på 

dygnet i relation till ensamhet, beskriver vårdpersonalen att äldre upplevs besväras mer av 

ensamheten under eftermiddagar och kvällar. Precis innan läggdags är den oroligaste stunden 

för de äldre, det finns en rädsla för att bli ensam. Detta fenomen kan kännas igen i Hauge och 

Kirkevolds (2012) beskrivning av tidens betydelse när man definierar ensamhet, och på 

äldreboenden handlar det om tiden på dygnet. 

5.2 Strategier att hantera ensamheten 

Det genomgående temat i samtliga intervjuer är att nära anhörigas närvaro är viktigt för de 

äldre. Detta belystes tydligt ur vårdtagarnas intervjuer där de förklarade hur de upplevde 

anhörigas besök på äldreboendet, enligt Strang (2014) har familjemedlemmar en direkt 

inverkan på ensamhetskänslan hos de äldre. Vilket kan förklara varför äldres sociala relationer 

är återkommande i samtliga intervjuer. En av de äldre beskrev möjligheten att utföra 

videosamtal genom datorn med sina nära anhöriga, vilket Tsai et al (2010) beskriver har en 

positiv inverkan på den äldres hälsa. Genom att den äldre mår bättre och känner sig ha ett 

större socialt stöd än de som inte har virtuell kontakt med anhöriga och vänner.  

Larsson och Rundgren (2010) beskriver att äldre utvecklar bemästrande strategier för att lära 

sig leva med förändringar i dennes liv, detta leder ofta till en god livskvalité om strategierna 

är aktiva. De äldre kan förstås använda olika bemästrande strategier i form av kontaktsökande 

med vårdpersonal och anhöriga, aktivt deltagande i aktiviteter och skapa nya intressen för att 

delta i fler aktiviteter på äldreboendet.   

Det grundläggande för att äldre inte ska känna ensamhet är enligt Meeuwisse, Sunesson och 

Swärd (2006) att den äldre får känna gruppgemenskap och tillhörighet. Både vårdpersonalen 

och anhöriga arbetar med att äldre ska känna gruppgemenskap. Och de anhöriga arbetar med 

att äldre ska känna sig delaktiga i familjen, detta genom regelbundna besök och kontakt via 

telefon. Vårdpersonalen arbetar med grupptillhörigheten genom aktiviteter, både enklare 

arrangemang som kan genomföras på avdelningen, och större arrangemang för fler 
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avdelningar på äldreboendet. Både anhöriga och äldre beskriver att musik har en stor inverkan 

på äldres ensamhet, exempelvis när externa artister kommer för att underhålla vårdtagarna på 

äldreboendet. Musik beskrivs av Strang (2014) ha en inverkan på individer, sång och dans kan 

exempelvis ge en känsla av samhörighet. Detta kan även kopplas med Hawley och Cacioppos 

(2013) beskrivning att den främsta åtgärden för att förhindra känslan av ensamhet är att öka 

möjligheten till social interaktion. Vårdpersonalen arbetar med detta även genom att försöka 

sammanföra äldre i boendet, som kan ha utbyte av varandra.  

Vårdpersonalen beskriver att dem dagligen arbetar i det lilla med ensamheten, exempelvis 

genom några ord, blickar och beröring. Vårdpersonalen nöjer sig inte med att bara tro att den 

äldre blir sedd, utan de är noggranna med att de får respons av den äldre, så att vårdpersonalen 

vet att den äldre blir sedd. Detta är enligt Strang (2014) en effektiv metod för att få 

ensamheten att lägga sig för stunden. Kramar och att hålla handen, beskriver vårdpersonalen, 

är två vanliga beröringsstrategier som de använder med de äldre. Det kan kopplas till Strangs 

(2014) beskrivning om beröring och behovet av hund mot hudkontakt. Trots att människan är 

i goda sociala relationer så kan kroppen kännas ensam och längta efter hud mot hudkontakt, 

dessa beröringar av vårdpersonalen kan även skapa en känsla av gemenskap. 

Rollen som kontaktpersonal var även någonting som synliggjordes i intervjuerna med 

samtliga grupper, även om de äldre valde att inte namnge vårdpersonalen som de hade bättre 

kontakt med som kontaktpersonal. Carlsson och Dahlberg (2002) beskriver att 

kontaktpersonalen har en viktig roll i den äldres sociala liv. Vilket även anhöriga bekräftar 

genom intervjuerna, då de kan känna att de kan vila från ett besök, de dagar som 

kontaktpersonalen är med deras närstående. Kontaktpersonalen kan beskrivas ur Larsson och 

Rundgrens (2010) beskrivning genom att kontaktpersonalen tillhör den äldres sociala 

kontaktnät som har en viktig roll att ge socialt och emotionellt stöd. Äldre beskriver 

vårdpersonalen som att de finns där när de behöver dem och personalen beskrivs som att de 

har en fingertoppkänsla. Detta förklarar Iden, Ruths och Hjørleifsson (2015) med att 

vårdpersonalen har en viktig roll med att avgöra när vårdtagaren behöver stöd och hjälp och 

när de ska hålla sig i bakgrunden. Vårdpersonalen förklarar att beroende på person och 

situation ser insatserna olika ut hur de arbetar med ensamheten, vilket Skingley (2013) 

bekräftar med att vårdpersonalen behöver vara flexibla i åtgärder beroende på äldres behov 

och förutsättningar.  

Brownie och Horstmanshof (2012) beskriver att den allmänna tillfredsställelsen är viktig för 

att motverka ensamheten och detta kan ske genom att låta den äldre ha kontroll över sin 

livssituation. Genom intervjuerna med vårdpersonalen kan det förstås att äldre har goda 

möjligheter att vara delaktiga på ett äldreboende. Åhnby (2012) beskriver att delaktighet kan 

handla om att känna samhörighet med andra i ett sammanhang, delta i aktiviteter eller ha 

gemensamt ansvar över något. Utifrån intervjuerna har det framgått att äldre har möjlighet att 

delta i gemensamma diskussioner och aktiviteter, vilket kan ge ett sammanhang för de äldre. 

Vårdpersonalen nämner att vårdtagarna har möjlighet att medverka i boråd, vilket är ett möte 

som vårdtagarna gemensamt ansvarar över. Vidare beskriver Åhnby (2012) att delaktighet 

kan skapas genom inflytande, självbestämmande och makt. Inflytande får den äldre genom att 

kunna påverka situationen på äldreboendet, genom bland annat boråd och möjligheten att 
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föreslå aktiviteter. Självbestämmande finns i den äldres vardag när hon får bestämma bland 

annat om tiden som denne stiger upp på morgonen. 

Det övergripande arbetet med delaktighet sker genom levnadsberättelser som anhöriga 

beskriver i intervjuerna. För vårdtagare med demensdiagnos är detta extra viktigt för att kunna 

behålla sitt själv och sin identitet, som Börjeson (2008) beskriver. Vårdpersonalen anger även 

att vårdtagarna får vara med i genomförandeplaner då planering för själva 

omvårdnadsinsatserna planeras för den äldre. 
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6. Diskussion 

Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka vad ensamheten är för äldre på 

äldreboenden. Och vilka strategier som finns för att handskas med äldres ensamhet ur äldres, 

anhörigas och vårdpersonalens perspektiv. Detta innebär att vi inte hade till syfte att 

synliggöra de strategier som är mest användbara eller mest förekommande för att handskas 

med ensamhet. 

Resultaten från studien var att vårdtagare kan känna en saknad av nära relationer och tidigare 

förmågor, detta var förväntat efter att ha läst tidigare studier. Denna studie bekräftar den 

tidigare forskningen men ger även ny synvinkel utifrån närståendes och vårdpersonalens 

perspektiv. Ensamheten som de äldre beskriver själva uttrycks inte tydligt i intervjuerna. 

Ibland kan vi uppleva att ensamheten finns där som tidigare forskningen beskriver, men att de 

äldre inte besväras av ensamheten. En av fyra vårdtagare beskriver att han besväras av 

ensamheten. Paret som bodde tillsammans beskrev sig ha stöd av varandra medan den fjärde 

verkade acceptera situationen med att vara ensam.  

Genom studien förstod vi att ensamhet är en komplex känsla och att alla individer beskriver 

den olika. Äldre uttryckte ofta förvåning när frågan om ensamheten ställdes i intervjuerna. 

Detta kan tyda på att ensamheten som de äldre förstår förknippas till objektiv ensamhet, alltså 

att vara socialt isolerad, vilket de äldre inte är på äldreboende. Objektiv ensamhet är den 

konkreta ensamheten då man inte har sociala relationer. Subjektiv ensamhet är känslan av 

ensamheten, vilket vi upplever att äldre som är i sociala sammanhang har svårt att sätta fingret 

på när de beskriver sin ensamhet. Att vara ensam och att känna ensamhet är två skilda saker, 

som är svåra att skilja på, speciellt om intervjupersonen inte fått förhandsinformation om vad 

ensamhet är och hur det kan upplevas. Denna uppfattning får vi genom att de äldre uttrycker 

mycket saknad, bland annat av tidigare sociala kontakter och förmågor, som i teorin kan 

förknippas med subjektiv social ensamhet. För att få den äldre att beskriva ensamheten mer 

konkret skulle vi ha kunnat ge förhandsinformation om hur forskningen beskriver ämnet eller 

ställa mer ledande frågor. Detta ansåg vi inte vara nödvändigt och vi ville att de äldre skulle 

beskriva med egna ord vad ensamhet är för dem.  

I vårdpersonalens intervjuer kunde vi få en mer sammansatt bild av hur ensamheten 

synliggjordes på äldreboendet, med olika känslouttryck som sorg och ilska. Dessa 

känslouttryck som vårdpersonalen beskrev kände vi inte igen i den litteratur som format vår 

bakgrund. Känslouttrycken vårdpersonalen beskrev upplevde vi i intervjun var 

återkommande, vilket kan vara en idé för fortsatta studier inom området ensamhet på 

äldreboenden.   

I två av intervjuerna kunde tydliga strategier urskiljas, kontakt med anhöriga och deltagande i 

gemensamma aktiviteter. Och när det inte fanns gemenskap att tillgå, var tv och radio nära till 

hands. I den tredje intervjun upplevde vi inte tydliga strategier i form av handlingskraft utan 

snarare acceptans. För att relatera till inledningen så kan vi varken bekräfta eller dementera 

socialstyrelsens siffror som visar att en stor andel äldre besväras av ensamheten, det vi 
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synliggjort är att det förekommer och att personalen gör sitt yttersta för att motverka denna 

känsla.  

I intervjuerna med de äldre berättar de även att de har mindre energi i högre ålder, vilket gör 

att de äldre inte behöver lika mycket aktiviteter som i sitt tidigare liv. Denna teori förekom 

även i vårdpersonalens intervjuer i samband med att äldre var svåra att motivera till 

gemensamma aktiviteter. Att äldre upplever ensamhet har vi konstaterat genom denna studie, 

men de verkar inte besväras av ensamheten särskilt mycket. Anledningen till att det finns 

äldre som inte upplever ensamhet på äldreboende, tror vårdpersonalen och anhöriga till stor 

del beror på graden av demens, men om detta stämmer låter vi bli osagt då vi inte har nog 

med fakta om detta. Det går inte att veta exakt hur de äldre dementa känner och upplever 

ensamhet, men vi vet att de äldre som ingår i studien har utvecklat strategier för att hantera sin 

ensamhet. 

Vårdpersonal uttrycker att det är svårt att ersätta de nära kontakterna med externa kontakter, 

som vårdpersonal och medboende. Det är när man umgås med sina nära som 

meningsfullheten skapas, förklarar en av intervjupersonerna. Med detta anser vi att mer fokus 

bör ligga på hur anhöriga kan vara mer delaktiga i den äldres vardag. Speciellt för de äldre 

som inte har anhöriga på orten, som fallet var för en av de äldre intervjupersonerna. Positiva 

resultat har setts i tidigare forskning, därför är en intressant utgångspunkt i temat att 

undersöka hur virtuella samtal med anhöriga skulle kunna påverka äldres upplevelse av 

meningsfullhet och ensamhet i svenska äldreboenden. I studien uppmärksammades att 

vårdpersonalens roll är viktig för den äldres nätverk, däremot förstår vi att vårdpersonalen har 

brist på resurser för att kunna utföra icke-schemalagt arbete. Vi blir något fundersamma över 

hur mycket social omsorg är inplanerat i vårdpersonalens schema, och om denna omsorg är 

utformad efter en standardmodell eller efter de äldres behov. 

I intervjun med anhöriga uttrycks vårdtagarens hemlängtan som synliggör äldres ensamhet på 

äldreboende. Detta kopplar vi med att en av de äldre beskriver boendet som ”inte ett hem” och 

utifrån tidigare forskning kan vi förstå att äldre kan uppleva äldreboendet som en institution, 

där tider och rutiner följs utifrån vårdpersonalens schema. Vårdpersonalen försöker skapa 

delatighet för de äldre i deras vardag genom att upprätta genomförandeplaner, men hur dessa 

används i praktiken är inte studerat i denna studie. En människas liv består inte endast av tider 

att passa och rutiner att följa, men tänker vi på intervjuerna med de äldre så verkade det svårt 

för dem att avvika från alla äldreboendets rutiner. Detta antar vi beror på vårdpersonalens 

schema, som är väldigt rutinberoende för att dagarna ska fungera för alla på boendet. 

I vår studie har vi tagit upp exempel på hur äldre kan vara delaktiga på äldreboende, där har vi 

synliggjort möjligheter som finns för att äldre ska få påverka sin vardag och den övergripande 

verksamheten. Vårdpersonalen berättar i intervjun att deras arbete kring äldres 

självbestämmande sker i det lilla, men de gör allt de kan för att de äldre ska ha så mycket 

självbestämmande som möjligt i vardagen. Något som vi blev fundersamma över var 

anhörigas önskan att äldre skulle få mindre självbestämmande om deltagande i aktiviteter. 

Detta då anhöriga berättade att de skulle önska att vårdpersonalen inte alltid lyssnade på 

äldres nekande. De anhöriga menade att äldre inte vet vad de nekar till när personalen 
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försöker få med de äldre på aktiviteter. Som vi förstod anhöriga var tanken att vårdtagarna, 

genom att tacka nej, missar sociala sammanhang som skulle kunna ha stor betydelse för att 

motarbeta äldres ensamhet. Vi anser att anhörigas tanke om mer gemenskap är god. Men detta 

skulle gå emot äldres självbestämmanderätt och är därmed inte genomförbart. 

 

Fortsatt forskning 

Här nedan presenteras vissa exempel på fortsatt forskning kring ensamhet och äldreomsorgen 

som vi upptäckt under studiens gång.  

Eftersom studien är noggrann utförd och analyserad med stor omsorg, så utgår vi från denna 

studie när vi utvecklar våra tankar kring kommande forskning. Vi anser att studien om äldres 

ensamhet och strategier att hantera ensamheten, är ett värdefullt bidrag i framtida forskning 

och hade gärna sett en studie som jämför olika kommuner i denna fråga. Det hade varit 

intressant för att se eventuella skillnader i vårdpersonalens användning av strategier kring hur 

ensamheten hanteras i olika kommuner och äldreboenden.  

Som vi tidigare nämnt i diskussionen, så kunde vårdpersonalen erfara känslouttryck från 

vårdtagarna, dessa uttryck kopplade vårdpersonalen till att äldre kan besväras av ensamhet. 

Detta är en infallsvinkel som inte har nämnts i tidigare studier, vilket vi därför anser som 

ytterst intressant för fortsatt forskning att undersöka vidare. 

Genomförandeplaner skapas för att ge äldre delaktighet i deras vardag, det finns lagstadgar 

för att säkerställa att enskilda vårdtagare skall få dessa upprättade kontinuerligt. Men det är 

oklart hur dessa genomförandeplaner används och följs, samt hur de genomsyrar 

vårdpersonalens arbete. Det hade varit ett väldigt intressant ämne att undersöka i en framtida 

studie.  

Gällande anhöriga är det så vitt vi vet en kunskapslucka kring anhörigas medverkan och 

delaktighet på äldreboende. Även förvåningen de anhöriga utstrålade i intervjun angående 

äldres ensamhet på äldreboende är en intressant aspekt. Det i relation till anhörigas upplevd 

objektiv ensamhet som de har större insikt i, nämns inte heller i tidigare studier och är något 

som vi självklart tycker bör studeras vidare kring. 
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7. Slutsatser 

Studien har gett exempel på hur äldres ensamhet på äldreboende kan uppfattas utifrån de äldre 

själva, anhöriga och vårdpersonalen. Följande slutsatser observerades utifrån studien: 

- Ensamheten upplevs individuellt.  

- Gemensamt för de äldre som ingick i studien är att de saknar kontakt med anhöriga. 

- Anhöriga som ingick i intervjun uppmärksammade ensamheten hos deras närstående 

genom deras hemlängtan och saknaden av sociala kontakter.  

- Vårdpersonalen som ingick i studien uppmärksammade olika känslor så som sorg och 

ilska som de äldre uttryckte i samband med ensamheten. Depression och apati är även 

vanligt förekommande hos de äldre som besväras av ensamhet.  

Vidare har studien uppmärksammat exempel på strategier som äldre, anhöriga och 

vårdpersonalen kan använda sig av för att hantera äldres ensamhet. 

- De äldre använder sig utav olika strategier för att hantera sin ensamhet.  

- Anhöriga som ingick i studien gav exempel på strategier som regelbunden kontakt 

med anhöriga i form av besök och telefonsamtal. Under besöken beskriver anhöriga 

aktiviteter som de gör tillsammans med sina anhöriga, exempel på detta kan vara fika 

och promenad.  

- Ett annat exempel som anhöriga beskriver som har stor betydelse för att hantera de 

äldres ensamhet är att samarbeta med vårdpersonalen. 

- Vårdpersonalen beskriver att arbetet mot ensamheten till stor del sker i det lilla i den 

äldres vardag. Med detta menas att små gester som ord, blick och beröring. Detta sker 

genom exempelvis komplimanger, vinkningar, kramar och hålla i hand. 

- Vårdpersonalen anordnar aktiviteter regelbundet tillsammans med flera äldre i en 

grupp, men de har även inplanerat enskilda möten med den äldre utifrån 

kontaktpersonalsrollen.  

- Vårdpersonalen arbetar med ensamhet även genom delaktighet. Delaktighet kan ske i 

den övergripande verksamheten men även i det lilla genom självbestämmande. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev till vårdpersonal 

Till dig som är personal på äldreboende 
 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter från Umeå Universitet som under våren 2017 skriver C-uppsats. 

Nu önskar vi att få eran hjälp med att kunna genomföra vår studie. Vi har valt att inrikta oss i 

ämnet ”Ensamhet på äldreboende” och är intresserade av att studera hur du som vårdpersonal 

på äldreboenden arbetar specifikt med denna problematik och vilka förutsättningar du har för 

detta arbete. Därför söker vi nu efter dig som arbetar på äldreboende för att bli intervjuad. 

Intervjuerna kommer ske gruppvis med 3-5 deltagare per grupp, gärna på arbetsplatsen under 

arbetstid då vi vill så långt det är möjligt intervjua personer som känner varandra väl för att på 

det viset få igång en diskussion om ämnet. Tidsåtgång beräknar vi ungefär 60 min per 

intervju. 

 

Intervjun kommer att genomföras av studenten Ida Lövgren och då materialet bearbetas 

efterhand kommer intervjun bli inspelad. Intervjun kommer att analyseras och sammanställas 

i en rapport som senare kommer publiceras på internet som du kan få ta del utav om du 

lämnar din mailadress vid intervjutillfället. Du som blir intervjuad kommer vara helt anonym i 

rapporten. All material delvis inspelade intervjuer samt anteckningar kommer förstöras efter 

att studierna avklarats. Deltagandet är frivilligt och du får när som helst avbryta sitt 

deltagande under studiens gång. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Ida Lövgren & Sanna Hänninen 

 

Kontakta oss vid eventuella frågor kring studien eller intervjuerna. 

 

Kontaktinformation: 

Ida Lövgren 

Telefon: 0767666483 

E-post: idalovgren15@gmail.com 

 

Sanna Hänninen 

Telefon: 0768338525 

E-post: sannahanninen92@gmail.com 
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Bilaga 2 - Informationsbrev till anhöriga 

Till dig som har anhörig på äldreboende 

 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter från Umeå Universitet som under våren 2017 skriver C-uppsats. 

Nu önskar vi att få din hjälp med att kunna genomföra vår studie. Vi har valt att inrikta oss i 

ämnet ”Ensamhet på äldreboende” och är intresserade av att studera hur du som anhörig 

tänker kring ensamheten hos de äldre på äldreboenden. Detta genom att fråga kring din 

möjlighet att närvara hos din anhörig, upplevelsen av att besöka äldreboende och möjligheten 

för dig att vara delaktig kring din anhörigs vardag. Dina tankar och åsikter är viktiga för att vi 

ska kunna genomföra vår studie och därför söker vi dig som är anhörig till en äldre person 

som bor på äldreboende. Intervjuerna kommer ske i grupp 3-5 deltagare och vi beräknar att en 

intervju kommer ta ungefär 60 minuter. 

Intervjuerna kommer att genomföras av studenten Ida Lövgren och då materialet bearbetas 

efterhand kommer intervjuerna bli inspelade. Intervjuerna kommer att analyseras och 

sammanställas i en rapport som senare kommer publiceras på internet. Du som blir intervjuad 

kommer vara helt anonym i rapporten och all material delvis inspelade intervjuer samt 

anteckningar kommer förstöras efter att studierna avklarats. Du har möjligheten att ta del utav 

slutrapporten om du lämnar din mailadress vid intervjutillfället. Deltagandet är frivilligt och 

intervjupersonerna får när som helst avbryta sitt deltagande. 

 

Intervjun kommer ske (Dag & tid fylls i av äldreboendet) 

Plats:      (Fylls i av äldreboendet)  

 

Anmälan  
Anmäl er till personalen på äldreboendet med namn och telefonnummer.  

 

Har du frågor om studien eller intervjuerna välkommen att kontakta oss! 

Med vänliga hälsningar, 
Ida Lövgren Tel: 076 766 64 83 

Sanna Hänninen Tel: 076 833 85 25 
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Bilaga 3 - Informationsbrev till vårdtagarna 

Till dig som bor på äldreboende 

 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter från Umeå Universitet som under våren  2017 

skriver C-uppsats. Nu önskar vi att få din hjälp med att kunna genomföra vår 

studie. Vi har valt att inrikta oss i ämnet ”Ensamhet på äldreboenden” och är 

intresserade av att studera hur du som bor på äldreboende upplever och tänker 

kring ämnet ensamhet. Vi vill undersöka vad du som boende upplever fungerar 

bra och mindre bra när det gäller aktiviteter, delaktighet och kontakter.  

Era tankar och åsikter betyder mycket för att vi ska kunna genomföra vår studie. 

Intervjuerna kommer vara en och en och vi beräknar att det tar ungefär 40 

minuter.  

Intervjuerna kommer att genomföras av studenten Ida Lövgren och då materialet 

bearbetas efterhand kommer intervjuerna bli inspelade. Intervjuerna kommer att 

analyseras och sammanställas i en rapport som senare kommer publiceras på 

internet. Du som intervjuperson kommer vara helt anonyma i rapporten och all 

material delvis inspelade intervjuer samt anteckningar kommer förstöras efter att 

studierna avklarats. Deltagandet är frivilligt och intervjupersonerna får när som 

helst avbryta sitt deltagande. 
 

Intervjuerna kommer att ske fredag 24/3 2017 på ditt boende.  
 

Har du frågor om studien eller intervjuerna välkommen att kontakta oss! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Ida Lövgren Tel: 076 766 64 83 

Sanna Hänninen Tel: 076 833 85 25 
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Bilaga 4 - Intervjuguide för personal 

 

Tema: Ensamheten hos de äldre 
 På vilket sätt kan ni se ensamhet hos brukarna på äldreboendet?  

 Hur agerar de äldre när de visar sig besväras av ensamhet? 

 Kan ni se några konsekvenser av ensamheten?  

  

 Finns det tider (tider på dygnet/dagar/årstider) ni upplever äldre känner sig oftare 

ensamma? 

 Vad tror ni det beror på när äldre inte upplever någon ensamhet? 

(Socialt umgänge? Graden av demens? med större/mindre sjukdomsbild? 

Funktionsförmåga?) 

 

Tema: aktiviteter och strategier  
 När ni ser en brukare besväras av ensamhet, hur agerar ni då? (ta exempel från temat 

ensamhet) 

(Skillnad på objektiv & subjektiv ensamhet?) 

 Hur arbetar ni med aktiv/pågående ensamhet? (ta exempel från temat ensamheten) 

 

 Hur arbetar ni för att motverka ensamheten hos de äldre? (förebyggande) 

 Vilka aktiviteter anordnar ni för att skapa gemenskap mellan brukarna på 

äldreboendet? 

 Hur arbetar ni med att motivera brukarna till aktiviteter och socialisation om de 

känner sig ensamma? (konkreta exempel, kaka efter gympan?) 

 På vilket sätt får brukarna vara delaktiga i planeringen av aktiviteter? 

     -Hur jobbar ni med delaktighet på boendet? (Ex genomförandeplan, husmöten, 

brukarråd osv.. delaktiga i beslut som rör boendet) 

    -På vilket sätt arbetar ni med att anhöriga är mer närvarande? 

 

TEMA: Personalens förutsättningar  
 I vilken utsträckning har ni möjlighet att låta brukarna vara delaktiga i planeringen av 

deras vardag? 

 

 Hur upplever ni eran arbetssituation? 

 förutsättningarna att ge tid åt brukarna? 

 Möjligheten att genomföra aktiviteter? 

 Kunskap om ämnet ensamhet?  
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Bilaga 5 - Intervjuguide för äldre 

Tema: aktiviteter och strategier 

                  Aktiviteter 

 Kan du berätta hur en vanlig dag för dig ser ut? 

 Finns det någonting du brukade göra innan du flyttade hit men som inte du har 

möjlighet till längre? 

 Vad beror det på att du inte har möjlighet till …. längre? 

 Vilka aktiviteter finns det här på boendet som du brukar delta i? 

o Vad är det som gör att du går på just dessa aktiviteter? 

o Hur känner du dig efter att du varit på aktiviteten? 

Kontakter i boendet 
 Hur upplever du att kontakten är mellan dig och personalen? 

                  (Följdfråga: Vad är det som gör att du upplever kontakten som…?) 

 Hur ofta brukar du samtala med personalen? 

 Kan du berätta vad ni brukar prata om? 

 Hur känner du dig efter att du samtalat med en personal? 

 

 Hur upplever du att kontakten är mellan dig och dina grannar på äldreboendet? 

                  (Följdfråga: Vad är det som gör att du upplever kontakten som…?) 

 Hur ofta brukar du samtala med dina grannar? 

 Kan du berätta vad ni brukar prata om? 

 Hur känner du dig efter att du samtalat med en granne? 

Om inte brukaren samtalar med någon.... 

·         Vad är det som gör att du upplever att du inte kan samtala med dina grannar 

eller personalen? 

·         Finns det tillfällen då du saknar att samtala med någon om vardagliga ting? 

(Ja/Nej fråga) 

JA       När brukar du sakna samtalen? 

Vad gör du när du känner att du vill samtala med någon? 

Kontakter utanför boendet 
 Vilka utanför boendet brukar du samtala med? 

 På vilket sätt samtalar ni? (Telefon/kommer på besök etc.) 

 Hur ofta brukar ni samtala? 

 Kan du berätta vad ni brukar prata om? 

 Hur känns det efter att du pratat med …. ? 

Om inte brukaren samtalar med någon.. 

·         Vad beror det på att du inte har någon att samtala med utanför boendet? 

·         Hur känns det att inte ha någon att samtala med utanför boendet? 

 

Tema: Ensamheten hos de äldre 

 Händer det att du känner dig ensam någon gång? (Ja/Nej -fråga) 

Ja 
 Finns det någon specifik tid på dygnet, veckodagar, årstider eller högtider du känner 

av ensamheten som mest? (tider på dygnet/dagar/årstider/högtider) 

 Kan du berätta vad du tänker när du känner dig ensam? 

 Vad tror du det beror det på att du känner dig ensam? 

 Hur upplever du ensamheten? (Stress, oro, ångest, depression) 
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 När du känner av ensamheten, vad gör du då? 

(ta exempel från temat ensamhet) 

 Vi pratade ju om aktiviteter på boendet tidigare, du berättade att du brukar vara med i 

… upplever du att aktiviteten hjälper dig mot ensamhetskänslan?  

Nej 
·         Vad tror du det beror på att du aldrig känner dig ensam? 

                  (Utgå ifrån det brukaren berättar och ställ frågor utifrån det) 

  TEMA: Personalens förutsättningar 

 Kan du berätta hur du upplever personalen på ditt boende? 

 Finns det någonting personalen gör som du upplever mer positivt? 

 Finns det tillfällen du upplever personalens agerande mindre positivt? 

o Vad tänker du på att det beror på när en personal….. ? 

 Vad har du för förväntningar på  personalen?   

(Följdfråga: Uppfyller personalen dina förväntningar?) 
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Bilaga 6 - Intervjuguide för anhöriga 

 

Tema: Ensamhet 

 Vad innebär ensamhet för er?  

 Kan ni berätta hur ni kan se ensamhet hos era anhöriga? 

 Vad tror ni ensamheten beror på?` 

 Vad gör era anhöriga själva för att lindra ensamheten? 

 Finns det något omgivningen till de som bor på äldreboende, kan göra för att lindra 

ensamhet? 

 Finns det tider (tider på dygnet/dagar/årstider/högtider) ni upplever era anhöriga 

känner sig oftare ensamma? 

Om någon anhörig inte uppmärksammar ensamhet… 

 Vad tror du det beror på att din anhörig inte besväras av ensamheten? (Socialt 

umgänge? Graden av demens? med större/mindre sjukdomsbild? Funktionsförmåga?) 

Tema: aktiviteter och strategier  

 Vill ni berätta om hur er kontakt med era anhöriga på boendet ser ut? -Hur upplever ni 

er relation? (God, speciella samtalsämnen, särskilda intressen)  

 Vad tror ni att era anhöriga gör själva för att lindra ensamheten? 

 Tror ni att det finns något som ni anhöriga, själva eller som grupp kan påverka? så att 

de äldre kan känna mindre ensamhet? 

 Brukar era anhöriga vara med på de gemensamma aktiviteterna på boendet? 

 På vilket sätt tror ni att gemensamma aktiviteterna påverkar ensamhetskänslan 

hos era anhöriga?  

 

 Har ni några tankar kring vad mer personalen på boendet skulle kunna anordna eller  

göra för att hjälpa er anhörig att minska känslan av ensamhet? (känner ni er delaktiga) 

 

TEMA: Personalens förutsättningar  

 Hur känner ni er innan ni kommer och besöker er anhörig på boendet? 

 (Hoppfullt, ledsamt, glädje….) 

 Vad är det som gör att ni känner er välkomna eller inte välkomna till boendet?  

 Hur upplever ni personalen som arbetar på boendet? 

 Hur tycker ni eran kontakt med personalen är?  

 Hur upplever ni att personalens arbetssituation ser ut? 

 Känns era besök hos er anhörige tillfredsställande eller är det något ni känner saknas i 

kontakten med denne och vårdpersonalen?) 

 Vad tänker ni att personalen på äldreboendet skulle kunna göra mer för att lindra 

ensamheten hos de äldre? (utbildning, mer tid, aktiviteter..) 

 

 Hur är ni delaktiga i beslut av aktiviteter eller andra saker ni tror kan förbättra för era 

anhöriga?  

 På vilket sätt kan ni komma med förslag eller kritik om hur era anhöriga tas om hand?  

 I så fall... 

 Tas det emot på ett bra, konstruktivt sätt hos chefer och personal? 

 


