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Sammanfattning 

 

Alla har någon gång upplevt ensamhet men ensamheten är 

så mångfasetterad att den kan upplevas på flera olika sätt, 

både som ett lidande men också som en vilsam och 

behaglig känsla. Ensamheten ses som ett angeläget 

folkhälsoproblem men kan vara svår att upptäcka eller 

känna igen då det är svårt att sätta ord på. Syftet med 

studien var att belysa patienters upplevelse av ensamhet. 

Metoden som användes var en litteraturstudie baserat på 

tolv artiklar vars resultat analyserades och sammanställdes. 

I resultatet identifierades tre teman: Sociala relationer och 

ensamhet, Sjukdom och ensamhet och Känslor i samband 

med ensamhet. Ensamhet kan upplevas i sociala relationer 

men också i vårdrelationer beroende på hur sjuksköterskan 

tar sig tid att bemöta och informera. För att bättre möta 

patientens omvårdnadsbehov kan sjuksköterskan använda 

sig av NANDAs omvårdnadsdiagnoser. Det är angeläget att 

arbeta fram en tydligare definition om vad ensamhet står 

för så att sjuksköterskan lättare ska kunna identifiera 

ensamhet hos patienten. 

  



  

 

Title  Loneliness  

 

 

Author  Camilla Andersson, Christina Kristensen 

 

 

Department   School of Social and Health Sciences 

 

 

Supervisor   Tommy Berntsson, universitetsadjunkt, fil.mag. 

 

 

Examiner  Inger Flemme, Med.dr 

 

 

Period   Spring 2014  

 

 

Pages   17 

 

 

Key words   Experience, loneliness, nursing, patients 

 

 

Abstract 

 

Everyone has experienced loneliness at some time, but 

loneliness is so full of nuances that it can be experienced in 

several different ways, both as a suffering but also as a 

restful and pleasant feeling. Loneliness is seen as an urgent 

public health problem but can be difficult to detect or 

recognize as it is difficult to put into words. The purpose of 

the study was to provide information about patients’ 

experience of loneliness. The method that was used was a 

literature review based on twelve articles whose results 

were compiled and analyzed. Three themes were identified 

in the results: Social relationships and loneliness, Illness 

and loneliness and Feelings accompanying loneliness. 

Loneliness can be experienced in social relationships but 

also in care relationships depending on how the nurse takes 

the time to inform and respond to the patient. To better 

meet the patients’ needs of caring, the nurse can make use 

of NANDAs caring diagnosis.  It is important to work out a 

clear definition about what loneliness represents so that the 

nurse can identify loneliness in the patient. 
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Inledning 

Ensamhet är ett fenomen som tillhör livet, det är något som alla människor känner igen 

och alla har någon gång känt sig ensam (Dahlberg, 2007). Ensamhet är mångfasetterad 

och människor upplever ensamhet på olika sätt (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Människan kan uppleva ensamhet som lidande men också som en god och meningsfull 

upplevelse (Nilsson, 2012). Frivillig ensamhet kan innebära en behaglig känsla, vilsam 

och önskad. Upplevelsen att vara bortvald, inte finna delaktighet och vara lämnad 

ensam ger också ensamhet men är ofrivillig (Dahlberg & Segesten, 2010). Ensamhet är 

betydligt vanligare i dagens samhälle än i tidigare generationer och är ett tillstånd som 

kan vara deprimerande och försvagande (Killeen, 1998). Dahlberg (2007) menar att 

forskning kring ensamhet till stor del är inriktad mot äldre och på de negativa 

aspekterna av ensamhet (ibid.). Det kan vara svårt att känna igen ensamhet då det är 

något personer oftast inte pratar om eller erkänner. Ensamhet är svårt att sätta ord på, 

det är lättare att prata om sin sjukdom eller situation än om de känslor av tomhet eller 

saknad som ensamhet kan ge (Nilsson, 2012).  

 

Ensamhet är ett angeläget folkhälsoproblem (Lauder, Sharkey & Mummery, 2004) då 

indikationer finns att ensamhet kan ge allvarliga hälsorelaterade konsekvenser och 

sämre livskvalitet (Dong, 2007). Ensamhet påverkar individer genom hela livet och har 

inverkan på människan både på det fysiska, psykiska och psykologiska planet (Lauder 

et. al., 2004). Sjuksköterskan ska arbeta med utgångspunkt i en humanistisk grundsyn 

och yrkesfunktionen omfattas av ansvarsområden som att lindra lidande, förebygga 

sjukdom samt att främja hälsa och förebygga ohälsa (Socialstyrelsen, 2005). 

Vårdvetenskapliga begrepp och dess innebörd är betydelsefulla för att kunna vårda 

patienter utifrån helhets perspektiv då de utgår från de fyra konsensusbegreppen 

person/människa, hälsa, omgivning/miljö och omvårdnad (Bergbom, 2012). De 

vårdvetenskapliga begreppen och dess innebörd är även viktiga i vården för att öka 

kvaliteten i vårdandet (Ekeberg, 2012). Ensamhet hör till människans inre verklighet 

och ensamhet som ett vårdvetenskapligt begrepp ger en fördjupad förståelse för 

patienters upplevelse av hälsa, ohälsa och lidande (Nilsson, 2012).  

 

 

Bakgrund 

Ensamhet  

Det finns inte någon samstämmig begreppsförklaring av begreppet ensamhet utan det är 

svårt att definiera (Murphy, 2006; Karnick, 2005; Killeen, 1998). Ekwall, Sivberg och 

Hallberg (2004)  menar att det är ett komplext och mångdimensionellt fenomen. 

Ensamhet är universellt och kan upplevas på olika plan (Nilsson, Lindström & Nåden, 

2006; Karnick, 2005). Nilsson (2004) menar genom att analysera språket kan en ökad 

förståelse, av vad ensamhet innebär, uppnås. Synonymer av ordet ensam är: unik, 

allena, övergiven och öde. Etymologiskt delas ordet ensam upp i orden en och sam. En 

är ett räkneord och ett obestämt pronomen, det beskrivs också som något odelbart och 

enastående. Sam har sin grund i orden sammankomst och stämmande med. Tillsammans 

bildar ordet ensam att vara tillsammans med sig själv (ibid.). Nilsson et.al (2006) menar 

att i en vetenskaplig synvinkel och ur ett sjuksköterske- och omvårdnads perspektiv kan 

ensamhet sammanfattas på följande sätt: ensamhet som lidande kan upplevas både på ett 

existentiellt och ontologiskt plan samt på ett yttre plan. På det yttre planet menas att 



 

2 

ensamheten ger obehag som personen försöker skärma sig ifrån genom en gemenskap 

med andra som denne inte alltid har något gemensamt med. På det existentiella planet 

upplevs ensamhet som tomhet förknippad med olika emotionella värden som skuld och 

skam som följer av ensamhet och på det ontologiska planet upplevs ensamhet som att 

bli övergiven av någon eller något. Ensamhet kan upplevas både som positiv och 

negativ, ofta genom sorg, förlust, längtan och hopp (ibid.). 

 

Med det mångfasetterade begreppet ensamhet går det att relatera till både trygghet, 

mening samt sammanhang men när varken sammanhanget eller gemenskapen finns så 

är ensamheten ett faktum (Dahlberg & Segesten, 2010). Att regelrätt vara helt i 

ensamhet, själv uppleva ensamhet eller att leva i ensamhet skiljer sig åt och kan 

upplevas både positivt med att fritt ta beslut om sig själv, men också negativt om 

upplevelsen istället är en känsla av övergivenhet som står i förbindelse med ohälsa 

(Nygren & Lundman, 2009). Ensamhet kan upplevas på olika sätt och kan vara 

självvald, denna ensamhet kan upplevas som trivsam, vilsam och kreativ. Gemenskapen 

finns då med annat än människor och ett sammanhang kan ses i att vara med naturen 

eller djur istället. Denna ensamhet innebär att gemenskap med andra väljs bort frivilligt 

(Dahlberg & Segesten, 2010). En ofrivillig ensamhet sker utan att människan själv kan 

styra över den. Att bli bortvald och vara ensam samt sakna gemenskap med 

betydelsefulla personer i sin närhet, ger en djup och stark känsla av ensamhet (ibid.). 

Det kan upplevas som om du är den enda personen i världen, värdelös, isolerad och som 

om ditt liv är utan mening (Killeen, 1998).  Ensamhet kan upplevas fast andra är i 

närheten, när de inte förstår dig, eller missförstår. Det kan också upplevas fast det är 

många människor runt dig, men ingen som du har en relation med. Detta ger en 

ensamhet som upplevs som ett utanförskap (Dahlberg, 2007) då det inte alltid är så att 

ha mer människor kring sig, innebär upplevelsen mer gemenskap och mindre ensamhet 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Dahlberg (2007) menar att ensamhet i en huvudsaklig 

mening inte är någonting positivt. En allmän uppfattning är att det är fult att vara ensam, 

något att skämmas över eftersom det kan betyda att du exempelvis inte har några vänner 

eller står i en lägre rang (ibid.). Ensamhet är tabubelagt och det kan vara förödmjukande 

att erkänna upplevelsen av att vara ensam eller känslor av ensamhet. Det gör också 

människor rädda då upplevelsen av ensamhet är så förfärlig (Killeen, 1998). För att 

beskriva känslan av ensamhet läggs tonvikten ofta på de negativa aspekterna och det 

kan bidra till att människor får en uppfattning av ensamhet som något icke välkommet 

och icke önskat och kan med det ge en sämre förståelse för själva fenomenet ensamhet 

(Karnick, 2005). Lindholm, Granström och Lindström (2001) såg att yngre personer 

upplever ensamhet både som lidande och behaglig ensamhet. De upplevde skam och 

förödmjukelse över att vara ensamma men kunde också uppleva ensamhet som behaglig 

och att det var en viktig del av deras liv. 

 

 

Sjuksköterskans omvårdnad och patientperspektiv 

Begreppet patient betyder den lidande och den som tåligt uthärdar någonting (Eriksson, 

1994) och används med betydelsen människan som vårdas (Kasén, 2012). Innebörden 

blir att patientbegreppet kan användas i en vid bemärkelse och att det inte är knutet till 

något specifikt vårdsammanhang.  Begreppet omfattar såväl sluten och öppen vård samt 

hälsovård, förebyggande vård och social omsorg (Dahlberg & Segesten, 2010). I en 

vårdande relation är både patient, vårdare och sjuksköterska begrepp som är centrala. 

Begreppet vårdare betyder den som vårdar och omfattar också sjuksköterskor då det är 

sjuksköterskans huvudsakliga uppgift att vårda (Kasén, 2012). Sjuksköterskans 
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omvårdnad ska utövas med en humanistisk grundsyn (Socialstyrelsen, 2005). Enligt 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor ska sjuksköterskan kunna identifiera och 

aktivt förebygga hälsorisker och vid behov motivera till förändrade livsstilsfaktorer, och 

tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska 

som sociala, kulturella och andliga (ibid.). På ett övergripande plan karakteriseras också 

vårdvetenskap av ett patientperspektiv. Det innebär att patienten är vårdandets 

mittpunkt men också att patienten bäst känner sig själv. Sjuksköterskan kan stödja och 

stärka i processen att finna hälsa men patienten är expert på sig själv och det är bara 

patienten som kan veta vad upplevelsen innebär (Dahlberg& Segesten, 2010).  Den 

vårdande relationen är den som lindrar patientens lidande enligt Kasén (2012). 

 

Omvårdnadens huvudsyfte är att lindra lidandet och i början på 1990-talet introducerade 

Eriksson begreppet lidande på nytt som en grundläggande kategori, där den lidande 

människan lyfts fram som det centrala i vårdandet (Lindström, Lindholm & Zetterlund, 

2010). Ontologiskt sett menar Eriksson (1994) att lidandet är ett kämpande mellan det 

onda och det goda som ingår i varje människas liv och att själva lidandet är 

odefinierbart med många olika uttryck, utan ett tydligt språk och har ingen mening i sig 

självt men att lidandet kan ge en mening för individen. Lidandet som går att uthärda kan 

kopplas till hälsa men ett lidande som är outhärdligt passiviserar istället människan. 

Eriksson (1994) beskriver tre olika typer av lidande hos patienter inom vården, 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Hon menar att frånvaron av sjukdom inte 

tvunget behöver innebära att en patient upplever hälsa. Sjukdom och tillhörande 

behandling kan framkalla ett sjukdomslidande som kan delas upp i en kroppslig smärta, 

andligt och själsligt lidande. Den kroppsliga smärtan är ett lidande för patienten med en 

upplevelse som är fysisk medan det andliga och själsliga lidandet kopplas till hur 

patienten upplever skam, skuld och förnedring i samband med sin sjukdom. Ett 

vårdlidande är inte ett symptom på sjukdom utan ett resultat av otillräcklig vård. 

Patienten upplever lidandet relaterat till att inte få vård eller orsakad av vård 

individuellt, det finns vissa övergripande kategorier: att bli fördömd, såsom att bli 

straffad vilket kan upplevas som att bli nonchalerad, att patienten inte blir tagen på 

allvar vilket leder till maktlöshet, att inte få vård beroende på personalens bristande 

förmåga att se vilka behov patienten har. Detta kränker patientens värdighet och innebär 

att det ges lika vård till alla patienter. Genom att istället bekräfta människans värdighet i 

vården ges varje patient individuell vård, vågar vara kvar i bemötandet och bekräfta 

patienterna i det som de behöver. Livslidandet är relaterat till det som hör till livet att 

leva som människa, med andra människor. Sjukdom, hälsa och patientsituationen berör 

hela människans livssituation. Om livet plötsligt blir förändrat mot tidigare vanor och 

rutiner som inte är desamma står människan inför ett lidande som omfattar hela 

livssituationen och kan omfatta både hot mot sin existens och att inte kunna fullfölja 

olika sociala uppdrag (ibid.). 

  

I vårdvetenskaplig forskning studeras ensamhet relaterad till den rådande vårdkulturen 

och till vårdrelationer (McInnis & White, 2001). Smith (2012) anser att ensamheten inte 

alltid är tydlig och kan komma i skymundan när sjuksköterskan koncentrerar sig på 

patientens direkta behov relaterat till sjukdom och sjuksköterskan kan både välja att inte 

se ensamheten eller att inte reflektera över den alls (ibid.). För att kunna utgå från ett 

patientperspektiv och stödja patientens hälsoprocesser måste dock sjuksköterskan ha en 

förståelse för hela patientens värld, där både hälsa, lidande, välbefinnande samt sjukdom 

ingår. Samtidigt har patienten ett självbestämmande som ska respekteras och varje 

sjuksköterska har egen etisk kompetens för att kunna planera och besluta om relevanta 

omvårdnadsåtgärder (Dahlberg & Segesten, 2010). För sjuksköterskans planering av 
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omvårdnad och omvårdnadsåtgärder kan omvårdnadsdiagnoserna, enligt The North 

American Nursing Diagnosis Association (NANDA), ge en grund som är betydelsefull 

för omvårdnadsarbetet, och bidra till ett effektivare bemötande av patientens behov 

(Herdman, 2013). Ensamhet blev 1994 en godkänd omvårdnadsdiagnos enligt NANDA 

med benämningen: loneliness, risk for. Det betyder att när en individ upplever obehag 

som är associerad med en önskan eller ett behov av kontakt med andra riskerar denna att 

få ensamhetsupplevelser (ibid.).  

 

Med en ökad medvetenhet i omvårdnaden menar Killeen (1998) att sjuksköterskor har 

en idealisk möjlighet att upptäcka ensamhet. Om sjuksköterskan är medveten om hur 

negativ och förödande ensamhet kan vara för en lidande patient, kan hon bara genom att 

finnas där lindra ensamheten. Sjuksköterskan måste inte säga eller göra någonting, bara 

närvaron kan göra att ensamheten minskar eller blir mindre smärtsam för patienten 

(ibid.). Ensamhet kan upplevas vid förlust av hälsa i olika faser i livet eller i sorg efter 

en älskad person (Nilsson, 2004). Förlust kan också sättas i relation till upplevelse av 

ensamhet, när en patients fysiska och psykiska funktion sviktar eller svårigheter med 

kommunikationen med andra människor upplevs, exempelvis vid demenssjukdom 

(Nygren & Lundman, 2009). En vårdrelation kan vara kort, under få minuter eller vara 

under längre tid, huvudsaken är att det sker ett vårdande möte mellan vårdare och 

patient som främjar patientens hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten, 2010). Utifrån 

sjuksköterskans perspektiv menar Ekwall et al. (2005) att patienter med ett minskat 

socialt nätverk som känner sig ensamma, bör identifieras för att kunna hjälpa dem skapa 

eller vidhålla ett socialt nätverk. Detta måste göras innan patienterna blir för svaga 

eftersom den försämrade hälsan försvårar sociala kontakter. Hauge och Kirkevold 

(2012) menar att ensamheten är smärtsam men kan hanteras med hjälp av vänner och 

familjens stöd, vårdpersonal bör dock vara uppmärksamma på dessa patienter och hjälpa 

dem när det behövs. Patienten kan själv ha svårt att koppla ihop ensamhet med upplevd 

sämre livskvalité. Smith (2012) fann i sin studie att deltagarna inte uppfattade att 

ensamhet kunde relateras till en upplevd ohälsa. Ensamheten kan vara dold och kan lätt 

förbises eller helt avfärdas av sjuksköterskor som prioriterar många andra 

arbetsuppgifter som finns i arbetet (ibid.). Ensamhet är en orsak till många 

sjukhusbesök menar Lauder et al. (2004) och är oberoende av kronisk sjukdom. 

Ensamheten kan leda till ohälsa men en minskad hälsa där sociala kontakter går 

förlorade, kan även leda till en upplevelse av ensamhet, detta ses därför som ett 

angeläget folkhälsoproblem som behöver uppmärksammas (ibid.). 

 

 

Problemformulering  

Ensamhet är ett mångfasetterat begrepp som är svårdefinierat och komplext. Alla har 

någon gång upplevt ensamhet och det påverkar människan genom hela livet. Upplevelse 

av ensamhet kan vara god, meningsfull men också vara ett lidande eftersom ensamhet 

kan vara både självvald och ofrivillig. Ensamhet kan ha en påverkan på livskvalitén och 

på upplevd hälsa. Uppgiften att främja hälsa och förebygga ohälsa genom att lindra 

lidande är sjuksköterskans ansvarsområde. Sjuksköterskor behöver en ökad förståelse 

samt bredare och djupare kunskap om hur ensamhet upplevs. Patienter med ensamhet 

behöver också uppmärksammas mer i vården. Det är därför betydelsefullt med en 

litteraturstudie som belyser patienters upplevelse av ensamhet. 
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Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelse av ensamhet.   

 

 

Metod  

Den genomförda litteraturstudien har utformats efter Fribergs (2012) modell för 

utförandet av ett examensarbete samt överensstämmer med Halmstads högskolas 

riktlinjer för skriftliga uppgifter och vetenskapliga arbeten inom omvårdnad (2013). 

Syftet var att genom granskning av vetenskapligt material uppnå en djupare förståelse 

för det valda området som litteraturstudien omfattar.  

 

 

Datainsamling  

En inledande informationssökning gjordes på valt problemområde. Genom att använda 

sig av osystematiserade sökningar (Friberg, 2012) skapades en förståelse för vilken 

aktuell forskning det fanns om det valda området. Utifrån problemformulering och syfte 

lades en grundläggande plan för att finna relevanta publicerade studier inom det 

omvårdnadsvetenskapliga området. Detta efterföljdes av den egentliga 

informationssökningen vilket genomfördes med systematiska sökningar enligt Friberg 

(2012). Användandet av sammanlagt fyra databaser: PubMed, Cinahl, PsycInfo och 

Academic Search Elite valdes för att få ett tillräckligt antal med internationellt 

publicerade artiklar i de systematiska sökningarna. Databaserna PubMed och Cinahl 

valdes utifrån deras innehåll av omvårdnadsforskning och PsycInfo även för sitt 

innehåll av beteendevetenskap och psykologi (Karlsson, 2012). Databasen Academic 

Search Elite valdes för sitt tvärvetenskapliga innehåll av vetenskapliga artiklar.  

 

De sökord som ansågs relevanta utifrån syfte och problemområdet valdes ut. Dessa 

blev: ensamhet, patienter och upplevelse. Sökorden kontrollerades för den engelska 

motsvarigheten på Karolinska Institutets biblioteks MeSH sökmotor och motsvarade 

ensamhet (loneliness), patienter (patients) och upplevelse (sense of coherence) vilket 

översätts på svenska till känsla av sammanhang. I databasernas ämnesordlista 

kontrollerades att korrekta ämnesord tagits fram och dessa tillämpades i form av MeSH 

i PubMed, Cinahl headings i Cinahl, Theasaurus i PsycInfo och Subject Terms i 

Academic Search Elite. Söktermerna blev satt i kombination med varandra i de olika 

databaserna för att vidga och öppna upp så mycket som möjligt inom ramen av 

sökorden. Den booleska söklogiken enligt Östlundh (2012) användes med den booleska 

sökoperatoren AND i samtliga sökningar för att koppla ihop de respektive söktermerna 

var för sig. Detta gjordes för att fokusera sökningen inom ett avgränsat område 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Genom att fokusera sökningarna och samtidigt 

avgränsa dem, valdes artiklar i samtliga databaser utgivna de senaste fem åren och även 

att samtliga artiklar var publicerad med engelsk text. De avgränsningar som gjordes har 

baserats på Östlundh (2012) rekommendationer för att få ett så vetenskapligt högaktuellt 

material som möjligt. I Cinahl, PsycInfo och Academic Search Elite valdes 

inklusionskriteriet Peer Reviewed vilket inte gjorts i databasen PubMed då det inte 

fanns tillgängligt i denna databas. Även inklusionkritereriet human tillämpades i 

databaserna PubMed, Cinahl, PsycInfo men fanns inte att tillgå i Academic Search 

Elite.  
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Ett antal inledande sökningar gjordes vilket inte gav resultat av användbara träffar. I 

databasen PubMed användes ämnesorden loneliness, patients och sense of coherence, 

vilket gav noll träffar och är inte redovisat i sökhistoriken. I övriga databaser gjordes en 

systematisk sökning med ämnesorden loneliness, patients och i fritext sense of 

coherence, sökning gjordes också med orden i fritext vilket gav noll träffar och detta 

redovisas inte i sökhistoriken. Söktermen upplevelse experience fanns endast som 

fritext och fick då ersätta ämnesordet sense of coherence. Den systematiska sökningen i 

samtliga databaser med ämnesord loneliness och patients och som fritextord experience 

bedömdes inte ge tillräckligt med träffar och är inte redovisat i sökhistoriken.  Ett beslut 

togs om att utvidga sökningen ytterligare. Tidigare i den breda sökningen av ensamhet 

loneliness hade nyckelordet livskvalité quality of life visats vara ofta förekommande och 

valet blev att ta med den söktermen som ämnesord i den systematiska sökningen. Med 

ämnesord loneliness, patients och quality of life i samtliga databaser gav det en eller 

noll träffar vilket inte redovisas närmare. Den systematiska sökningen i samtliga 

databaser med ämnesord loneliness och patients och som fritextord quality of life 

bedömdes inte ge tillräckligt med träffar och är inte redovisat i sökhistoriken. 

 

De sökningar som fann användbara artiklar utgjordes av ämnesordet loneliness och 

fritextorden patients och experience samt med ämnesordet loneliness och fritextorden 

patients och quality of life.  Utöver det genomfördes också fritext sökningar med 

loneliness och patients och experience eller loneliness och patients och quality of life 

för att kunna garantera tillräckligt med vetenskapligt material som underlag till 

litteraturstudien och detta redovisas i sökhistoriken Tabell 1, Bilaga A1.  

 

I databasen PubMed söktes MeSH  loneliness och fritext sökningar gjordes med 

söktermerna patients och experience vilket bedömdes inte ge tillräckligt med träffar och 

är inte redovisat i sökhistoriken. Därefter söktes loneliness AND patients AND 

experience i fritext vilket gav 28 träffar vilket bedömdes tillfredställande. Med 

sökningen MeSH loneliness AND och i fritext patients AND quality of life blev 

resultatet 14 träffar vilket också bedömdes vara tillfredställande. 

 

I databasen Cinahl söktes Subject heading loneliness och fritext sökningar gjordes med 

söktermerna patients och experience och även Cinahl heading loneliness och i fritext 

patients och quality of life söktes vilket bedömdes inte ge tillräckligt med träffar och är 

inte redovisat i sökhistoriken. Därefter söktes loneliness AND patients AND experience 

i fritext vilket gav 20 träffar vilket bedömdes tillfredställande, och likaså loneliness 

AND patients AND quality of life söktes i fritext och det blev 19 träffar vilket 

bedömdes vara tillfredställande. 

 

I databasen PsycInfo söktes Theasaurus loneliness AND och i fritext patients AND 

experience som gav 13 träffar vilket bedömdes vara tillfredställande. Med sökning 

Theasaurus loneliness och i fritext patients och quality of life gavs otillfredställande 

antal träffar och därför söktes loneliness AND patients AND quality of life i fritext 

vilket gav 39 träffar vilket bedömdes vara tillfredställande. 

 

I databasen Academic Search Elite söktes Subject Term loneliness AND och i fritext 

patients AND experience vilket gav 47 träffar, sökning gjordes också med Subject Term 

loneliness AND och i fritext patients AND quality of life med 18 träffar vilket 

bedömdes som tillfredsställande. Samtliga sökord som användes och gav 

tillfredsställande träffar redovisas i sökordsöversikten i Tabell 2, Bilaga B1. 
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För att kunna få en överblick över litteratursökningen studerades titlar och lästa 

sammanfattningar både kritiskt och med ett öppet sinne (Friberg, 2012). De lästa 

abstracten granskades utifrån om deras resultat bedömdes svara mot syftet och fanns det 

överensstämmelse togs artikeln i sin helhet med till urval 1, sammanlagt 16 stycken. 

Differensen mellan antal träffar och lästa abstract berodde på dubbletter eller att titeln 

inte innebar patientperspektiv. I databasen Academic Search Elite fanns inte 

inklusionskriteriet human vilket gav flera artiklar med djurinnehåll vilket inte var 

intressant mot denna studies syfte. I samtliga databaser blev artiklar uteslutna där det 

framgick att det inte rörde sig om patienter utan enbart från perspektiv av anhöriga eller 

personal. Artiklarnas resultat genomlästes och ytterligare 4 stycken artiklar blev 

exkluderade eftersom deras resultat inte ansågs besvara litteraturstudiens syfte.  

 

 

Databearbetning 

De 12 artiklar som kvalificerat sig till urval 2 blev grundligt igenomlästa av var och en i 

gruppen. Artiklarnas resultat diskuterades och analyserades gemensamt utifrån 

frågeställningen om de svarade till den pågående litteraturstudiens syfte. Därefter 

granskades artiklarna efter Olsson & Sörensens (2011) bedömningsmallar för studier 

med kvantitativ metod respektive kvalitativ metod. De granskade artiklarna 

sammanfattades och blev sammanställda i en artikelöversikt som gav en överskådlig 

bild över materialet, detta redovisas i Tabell 3, Bilaga C1. Enskilt fokuserades det på 

studiernas resultatdel och nyckelfynden identifierades enligt Fribergs (2012) 

beskrivning och varje artikels resultatdel sammanfattades var för sig. Därefter fick 

artiklarna vila några dagar för att på nytt studeras. Gemensamt blev materialet diskuterat 

om de mönster som framträtt i form av likheter och skillnader. Materialet 

sammanfattades och skrevs ned på ett blankt A4 sida för varje artikel. Med 

överstrykningspennor valdes olika färg för de likheter som identifierades i de olika 

artiklarna, detta gav en struktur med tydlighet över studiernas resultat. Tre huvudteman 

kunde identifieras, dessa var: Sociala relationer och ensamhet, Sjukdom och ensamhet 

och Känslor i samband med ensamhet.   

 

 

Resultat 

Sociala relationer och ensamhet 

I fem av studierna framkom att patienter som saknade sociala relationer upplevde 

ensamhet (Kvaal, Halding & Kvigne, 2014; Guzman, Maravilla, Marfil, Mariñas & 

Marquez, 2012; Moyle, Kellett, Ballantyne & Garcia, 2011; Cahill & Diaz-Ponce 2010; 

Herlin & Wann-Hansson, 2010). 

 Moyle et al. (2011) samt Cahill och Diaz-Ponce (2010) har i studier av demenssjuka 

sett att brist på mänsklig kontakt och att vara utan meningsfulla relationer gav 

ensamhet. Deras resultat visade att flera patienter med svår demens upplevde ensamhet 

och i samband med det sökte de social kontakt: 

“Mitt liv är ensamt...mycket ensamt. Min dotter kommer inte för att träffa mig; ingen av 

mina barn kommer för att träffa mig. Jag skulle gärna vilja prata med en eller flera av 

dem” (Moyle et al., 2011, s. 1447). 

Dock såg man att det endast var en patient med mellansvår demens som upplevde 

ensamhet och det var när hon kom i håg sin bortgångne son (Cahill & Diaz-Ponce, 
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2010). Upplevelsen av att vara isolerad, åsidosatt och att ingen längre behövde deras 

hjälp, ledde till att patienterna kände sig värdelösa och genererade ensamhet (Kvaal et 

al., 2014). 

 

I en kvalitativ studie av Herlin och Wann-Hansson (2010) intervjuades nio njursjuka 

patienter som var 35-40 år och som genomgick dialysbehandling regelbundet. Åtta av 

informanterna levde ensamma och tre av dem hade förlorat sin partner efter att de 

påbörjat sin dialysbehandling. Informanterna berättade att de tyckte det var svårt att 

hitta en ny partner under tiden de fick dialys. De visste inte hur och när de skulle berätta 

att de var svårt sjuka och väntade på en njurtransplantation. Denna osäkerhet och att inte 

kunna hitta en partner gav en upplevelse av ensamhet. Vikten av att ha möjlighet 

fortsätta arbeta och kunna träffa sina kollegor var betydelsefull, då det hjälpte till att 

minska ensamheten där (ibid). 

Fyra av de tolv studierna genomfördes på äldreboende (Kvaal et al., 2014; Guzman et 

al., 2012; Moyle et al., 2011; Cahill & Diaz-Ponce, 2010). I tre av dessa studier fann 

man att social isolering och att sakna mänsklig kontakt renderade ensamhet (Guzman et 

al., 2012; Moyle et al., 2011; Cahill & Diaz-Ponce, 2010). I en kvantitativ studie gjord 

med 180 patienter på äldreboende på Filippinerna jämfördes hur socialt engagemang 

och att vara socialt isolerad påverkade ensamhet. Resultatet visade att vara socialt 

isolerad påverkade ensamhet mest, vilket antyder att ju mer socialt isolerad en person är 

desto mer ensamhet upplevs. Ytterligare fynd var att desto mer socialt engagerad 

personen var desto mindre ensamhet upplevdes då socialt engagemang hade en negativ 

påverkan på ensamhet (Guzman et al., 2012). Detta till skillnad från Drageset, 

Kirkevold och Espehaug (2010) som i sin kvantitativa studie av 227 patienter på 

äldreboende i Norge påvisade att hur ofta patienten hade kontakt med familj och vänner 

inte påverkade ensamhet. De flesta informanterna var änkor/änklingar och 75 % hade 

telefonkontakt med vänner och familj, jämfört med Guzman et al. (2012) där endast en 

fjärdedel var änkor/änklingar och över 80 % av patienterna inte haft besök av familj och 

vänner det senaste året, dock skiljer sig informanternas grupper åt och var inte fullt ut 

jämförbara. 

 

I fyra av studierna framkom att ensamhet upplevdes när familj och vänner hade svårt att 

förstå patientens situation (Moyle et al., 2011; Herlin & Wann-Hansson, 2010; Saeteren, 

Lindström & Nåden, 2010; Rosedale, 2009). Moyle et al. (2011) undersökte i sin 

kvalitativa studie samband mellan ensamhet och tidigt stadie av demens. Patienterna 

uppgav att ensamheten ökade om personer i omgivningen hade en liten förståelse för 

deras situation och en dålig kunskap om hur de bäst interagerade med de dementa. 

Saeteren et al. (2010) och Rosedale (2009) menade att patienten upplevde att det var 

svårt för familj och vänner att se situationen ur patientens synvinkel, om hur sjukdomen 

hade påverkat dem och ändrat deras liv. Patienterna upplevde att personer i 

omgivningen sagt att de förstod men upplevelsen var att vänner och familj inte hade 

någon möjlighet att förstå då de inte hade genomgått samma sak själva. Patienterna hade 

fått en kunskap om vad lidandet innebar, den sortens kunskap gav ensamhet då de flesta 

inte kunde förstå hur patienten kände: 

 

”Jag känner mig ofta ensam. Det finns stunder när det kommer, eller jag blir mer 

medveten om det. Det kan vara att alla i min familj är hemma i huset men ändå känner 

jag mig riktigt ensam” (Rosedale, 2009, s. 178). 

 

Patienterna i studien av Herlin och Wann-Hansson (2010) upplevde att det ofta var 

skönare att stanna hemma än att träffa vänner på pub eller restaurang. Patienterna fick 



 

9 

då frågor om sin sjukdom från andra personer än familj och nära vänner och upplevde 

det jobbigt, de valde istället att stanna hemma och det ledde till ensamhet.  

 

I fem av studierna framkom att patienter upplevde ensamhet när de saknade umgänge 

eller någon att prata med (Kvaal et al., 2014; Burström, Brännström, Boman & 

Strandberg, 2012; Moyle et al., 2011; Cahill & Diaz-Ponce, 2010; Rosedale, 2009). 

Ensamhet upplevdes när barnen bodde långt bort, var upptagna med sitt eget liv och inte 

hälsade på så ofta (Burström et al., 2012; Moyle et al., 2011). Kvaal et al. (2014) och 

Rosedale (2009) beskrev att när tidigare nära sociala relationer förlorades eller blev 

obefintliga och patienten längtar efter en relation så upplevde patienten att ha blivit 

lämnad ensam, vilket gav ensamhet. Det var ensamt att inte kunna lita till att det fanns 

familj och vänner som stöttade om patienten blev sämre och patienterna fick också 

insikt i att en del relationer inte var så stabila som förväntat (Burström et al., 2012; 

Rosedale, 2009): 

 

“Och, vet du, första året tycker alla synd om dig, de ringer och sen minskar det, och det 

får dig att känna dig ensam. Det är inte att de inte bryr sig. Det är bara det att du inte 

är deras topp prioritet längre, för de tänker inte att du har några problem längre” 

(Rosedale, 2009, s. 178). 

 

Däremot har Moyle et. al. (2011) funnit i sin studie att ensamhet kunde bero på 

patientens attityd och vilken inställning patienten hade till ensamhet, vilket inte behövde 

innebära att patienten upplevde ensamhet: 

“Det gör mig inget att vara ensam, som jag sa är jag aldrig uttråkad med mitt eget 

sällskap. Jag har så många minnen att tänka tillbaka på...och alla roliga saker som 

brukade hända.” (Moyle et al., 2011, s. 1450). 

 

I fyra av studierna framkom att patienters upplevelse av ensamhet hade ett samband 

med relationen med personal (Kvaal et al., 2014; Burström et al., 2012; Saeteren et al., 

2010; Tveit Sekse, Raaheim, Blaaka, & Gjengedal, 2010). Saeteren et al., (2010) ansåg 

att patienterna hade många positiva saker som blev framfört om personalen men de 

förväntade sig att bli hjälpta, lyssnade på och bli tagna på allvar, gjordes inte detta 

upplevdes ensamhet. Patienterna i studierna av Saeteren et al. (2010) och Tveit Sekse et 

al. (2010) upplevde ensamhet när personal inte lyfte ämnen relaterade till deras 

allvarliga situation. Dialog med personalen upplevdes däremot förebygga ensamhet. 

Burström et al. (2012) menade att patienterna upplevde ensamhet då de hade svårt att 

skapa sociala relationer till vårdpersonalen eftersom personalgruppen ständigt 

förändrades. 

 

Tveit Sekse et al. (2010) beskrev i sin studie kvinnors upplevelser 5 år efter att de fått 

en cancerdiagnos. Patienterna hade blivit väl omhändertagna på sjukhuset men att bli 

utskriven från sjukhuset var en upplevelse av ensamhet. Det framkom också att 

ensamhet upplevdes när patienterna skulle skapa sig en ny identitet efter behandlingen, 

att lära sig att hantera livet var viktigare för patienterna än att fokusera på det 

medicinska. Patienterna upplevde att de blev lämnade ensamma och de önskade att 

personalen hade engagerat sig mer genom att ge dem mer tid och samtal (ibid.):  

 

“Jag visste inte vad jag skulle fråga om! Allting var nytt för mig… Kanske skulle jag ha 

frågat själv, men där och då visste jag inte.. Jag förstår det nu...Jag förstod inte att det 

fanns frågor som behövde bli ställda” (Tveit Sekse et al., 2009, s. 804). 
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I tre av studierna framkom att handledning och information var av vikt för att inte 

patienterna skulle uppleva ensamhet (Kvaal et al., 2014; Saeteren et al., 2010; Tveit 

Sekse et al., 2010). I studien av Kvaal et al. (2014) framkom det att det förekom 

signifikant mindre handledning och information hos den gruppen patienter som 

upplevde sig ensamma. Tveit Sekse et al. (2010) menar att det fanns ett behov av 

information och undervisning av en engagerad personal för att patienterna inte skulle 

uppleva ensamhet:  

 

“De här sakerna (undervisning och information) är faktiskt så viktiga att de definierar 

om du känner dig ok eller inte efteråt, eftersom då har du möjlighet att välja en 

position, en identitet- så du inte flyter runt i osäkerhet” (Tveit Sekse et al., 2010, s. 

804). 

 

Patienterna upplevde att de hade behövt mer information om vilka följder operation och 

behandling skulle ge i framtiden. Dock belyses att behovet av information och 

undervisning från personal i ett tidigt skede inte uttrycktes av patienterna (ibid.). Det 

fanns en förståelse för att inte ens personal hade all information, men att det var bättre 

att den blev verbaliserad så att patienterna kunde planera den tid som fanns kvar 

(Saeteren et al., 2010). Tveit Sekse et al. (2010) menade att det var viktigt med 

tillräckligt mycket tid vid uppföljningsbesök, då oron över om man var friskförklarad 

eller fortsatt sjuk var stor och gjorde att patienterna inte kunde tillgodogöra sig 

informationen.  

 

 

Sjukdom och ensamhet  

I fem av studierna framkom att patienters upplevelse av ensamhet påverkades av 

sjukdom (Theeke & Mallow, 2013; Tse, Leung & Ho, 2012; Saeteren et al., 2010; Tveit 

Sekse et al., 2010; Rosedale, 2009). 

Tre av studierna kom fram till att vara sjuk och bli behandlad för cancer och de problem 

det medförde upplevdes som en ensam resa. Patientens värld var fylld med andra 

livserfarenheter än personer kring dem vilket gav ensamhet (Saeteren et al., 2010; Tveit 

Sekse et al., 2010; Rosedale, 2009). Theeke och Mallow (2013) samt Tse et al. (2012) 

såg signifikant korrelation mellan depression och ensamhet. Theeke och Mallow (2013) 

granskade om äldre patienter med kroniska sjukdomar upplevde ensamhet. Det 

framkom att 97 % av informanterna upplevde ensamhet. De beskrev att patienter med 

diagnostiserad psykisk sjukdom som ångest eller depression signifikant hade högst 

ensamhet, följt av patienter med lungsjukdom eller hjärtsjukdom. Studien visade också 

att läkemedel med benzodiazepiner korrelerade signifikant med ensamhet (ibid.). 

 

I fyra av studierna framkom att patienterna kände sig begränsade av sin sjukdom och det 

gav ensamhet (Burström et al., 2012; Moyle et al., 2011; Cahill & Diaz-Ponce, 2010; 

Rosedale, 2009). Moyle et al. (2011)  och Cahill och Diaz-Ponce (2010) visade i sina 

studier att ha en demenssjukdom ledde till ensamhet då minnet svek. Kvinnor med 

hjärtsjukdom upplevde begränsningar då de var oroliga för att bli isolerade i sin 

lägenhet och de upplevde en osäkerhet när de kände hjärtpalpationer vilket gav 

ensamhet (Burström et al., 2012). Rosedale (2009) fann att patienter upplevde 

begränsning då de inte ville uttrycka hur de kände kring sin sjukdom, och att inte kunna 

uttrycka det upplevdes ensamt: 
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"Jag lider av vad de kallar chemobrain, (hjärnan är påverkad av cytostatika). Min 

tankeverksamhet är inte längre så skärpt, och jag glömmer namn och nummer som jag 

brukar komma ihåg. Jag berättar inte det tunga för andra människor. Men visst, att 

hålla allt det för mig själv gör att jag känner mig isolerad och ensam, men vad ska de 

göra? Jag vill inte att de ska oroa sig för mig” (Rosedale, 2009, s. 180). 

 

Kvaal et al. (2014) och Tse et al (2012) menade att smärta har samband med ensamhet. 

Smärta och svårigheter ökade när patienterna upplevde ensamhet (Kvaal, 2014). Tse et 

al. (2012) såg att smärta signifikant korrelerade till ensamhet, i motsats till Saeteren et 

al. (2010) som fann att patienterna inte upplevde ensamhet i samband med smärta, 

möjligtvis beroende på att de fick tillfredsställande hjälp. I två av studierna framkom att 

komma till rätta med sig själv efter ha överlevt en cancersjukdom var ensamt (Saeteren 

et al., 2010; Tveit Sekse et al., 2010).  

 

Saeteren et al. (2010) kom fram till att patienter som inte kommer överleva sin 

cancersjukdom upplevde ensamhet. Detta jämfört med Tveit Sekse et al. (2010) och 

Rosedale (2009) som i sina studier av kvinnliga cancerpatienter nämnde att fast det gått 

år efter behandling, och de överlevt sin sjukdom upplevde de fortfarande ensamhet. 

Rosedale (2009) har undersökt hur kvinnor som överlevt bröstcancer upplevt ensamhet. 

I studien nämndes att patienterna upplevde en speciell överlevnadsensamhet. Kvinnorna 

upplevde att: ”de blev sjuka själv, genomgick behandling själv och var tvungna att möta 

döden själv” (Rosedale, 2009, s. 179). Sjukdomen gjorde också att patienterna fick 

föreställa sig att se bättre ut än de kände sig och kände en press på sig att vara hjältar 

vilket gav ensamhet då de upplevde att de inte bara kunde få vara sig själva. Patienterna 

upplevde också att ensamhet förekom då det fanns risk att sjukdomen skulle återkomma 

(Tveit Sekse et al., 2010; Rosedale, 2009). Rosedale (2009) visade med sin studie att 

patienterna inte skulle orka med att bli sjuka igen eftersom de skulle behöva gå igenom 

allt en gång till och det gav ensamhet. Ensamheten ökade när patienterna insåg vilka 

orättvisor och tragiska olyckor det fanns i världen, genom att vara drabbad av sjukdom 

upplevde de en djup känsla av empati och lidande för andra: 

 

"Jag blir ofta förvånad över hur sjukdom eller olyckor upprör mig. Bröstcancern gjorde 

mig så medveten om vad människor möter och jag tänker att de av oss som har upplevt 

det här har en speciell kunskap om vad lidande innebär. Jag tror att den kunskapen gör 

dig ensam för de flesta förstår inte det" (Rosedale, 2009, s. 180). 

 

 

Känslor i samband med ensamhet 

I sju av studierna framkom de olika känslor patienter relaterade till upplevd ensamhet 

(Kvaal et al., 2014; Burström et al., 2012; Moyle et al., 2011; Cahill & Diaz-Ponce, 

2010; Herlin & Wann-Hansson; 2010; Saeteren et al., 2010; Rosedale, 2009). 

Två av studierna beskrev att känna sig rädd och övergiven gav upplevelse av ensamhet 

(Cahill & Diaz-Ponce, 2010; Rosedale, 2009). Cahill och Diaz-Ponce (2010) har i sin 

kvalitativa studie undersökt hur patienter med mild till svår kognitiv svikt upplever 

livskvalitet. De såg att patienter med demenssjukdom med svår kognitiv svikt upplevde 

en extrem känsla av att vara vilse och övergiven till skillnad från dementa med mild 

kognitiv svikt som inte upplevde ensamhet (Cahill & Diaz-Ponce, 2010). Kvaal et. al. 

(2014) har i sin studie av äldre sjuka personer i Norge sett att den överordnade 

upplevelsen av ensamhet var dominerad av negativa känslor och tomhet. Det fanns 

också ett starkt samband mellan ensamhet och sorgsenhet. Patienterna beskrev att 
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känslan av sorg var en direkt orsak av ensamhet: “det är det värsta någonsin- i själva 

verket- jag gråter inombords” (Kvaal et al., 2014, s. 108). 

 

För att beskriva känslorna av ensamhet och sorg användes ord som: ledsen, förlust, 

längtan, kall, tungt och gråter (ibid.). Kvaal et al. (2014) och Burström et al. (2012) 

ansåg att känslan av ångest hade samband med ensamhet. Burström et al. (2012) 

menade att ångest inför vad som ska hända i framtiden gav ensamhet, medan Kvaal et 

al. (2014) visade med sin studie att ångest i relation till ensamhet blev beskrivet som en 

obehaglig känsla. Saeteren et al. (2010) skildrade att patienterna uttalade ett djupt 

lidande i samband med ensamhet. Patienterna försökte lindra detta genom att gråta tyst i 

ensamhet eller att prata med sina medpatienter (ibid.). Detta till skillnad från Kvaal et 

al. (2014) som menade att en del informanter nämnde ensamhet ur en positiv synvinkel 

då de tyckte om att vara ensamma och upplevde det som en behaglig känsla. 

 

I två av studierna framkom att skuld var en känsla som renderande ensamhet (Kvaal et 

al., 2014; Moyle et al., 2011). Kvaal et al. (2014) ansåg att patienterna upplevde en 

skuldbörda i samband med ensamhet. En del av patienterna beskrev att de varit själviska 

och missnöjda och på detta sätt anklagade sig själva för att ha orsakat sin ensamhet. 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Utifrån syfte och problemformulering valdes databaserna Academic Search Elite, 

Cinahl, PubMed och PsycInfo då de innehåller vetenskapliga originalartiklar samt 

täcker en stor del av det aktuella sökområdet. Valet av databaserna Cinahl och PubMed 

grundar sig i att de innehåller forskning inom omvårdnad och har det som 

huvudområde. PsycInfo som riktar in sig på psykologisk forskning och Academic Serch 

Elite som är en tvärvetenskaplig databas användes som ett komplement för att hitta 

ytterligare perspektiv på forskningsproblemet. Att litteratursökningen utfördes i fyra 

olika databaser kan ses som en styrka då detta kan bidra till ett bredare perspektiv på 

patienters upplevelse av ensamhet. Sökorden valdes utifrån vad som bedömdes vara 

relevanta termer och begrepp i förhållande till litteraturstudiens syfte. Sökordet quality 

of life togs med för att bredda sökningen ytterligare, och då det funnits som keyword i 

den osystematiska litteratursökningen, ansågs det befogat. Sökorden finns redovisade i 

Tabell 2, Bilaga B1. Loneliness användes som ämnesord och fritextord användes för att 

skapa en bredd för att hitta relevanta artiklar till litteraturstudien. Sökningarna 

avgränsades till artiklar som var publicerade de senaste fem åren eftersom 

litteraturstudien skulle innehålla studier som fortfarande ansågs vara aktuella med den 

senaste forskningen. Efter genomförd databearbetning har kunskapen blivit större med 

en insikt om att andra val kunde ha gjorts. Artiklar med enbart loneliness kunde använts 

om vi sökt äldre artiklar än fem år, samtidigt hade resultatet troligtvis inte ändrats. De 

studier som valdes var alla skrivna på engelska vilket kan anses vara en styrka då det 

vetenskapliga språket världen över är engelska, och flertalet tidskrifter endast publicerar 

studier på engelska. Hälften av resultatstudierna var gjorda i nordiska länder, dessa var: 

Sverige, Norge och Finland. Det är länder som har ett liknande sjukvårdssystem som i 

Sverige och ger därmed ett resultat som är överförbart på svensk hälso-och sjukvård. En 

annan styrka kan också vara att alla studierna var gjorda i flertalet världsdelar som: 

Asien, Oceanien, Europa och Nordamerika, vilket kan ge en bred syn på patienters 

ensamhet då det är beskrivet från olika länder och kulturer.  
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Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelse av ensamhet och urvalet 

resulterade i sju studier med kvalitativ metod, fyra med kvantitativ metod och en med 

kvalitativ och kvantitativ metod. Forsberg (2008) menar att genom använda sig av både 

kvalitativ och kvantitativ forskning belyses ämnet ur olika synvinklar (ibid.). 

Variationen av både kvalitativa och kvantitativa studier ger ett starkare resultat eftersom 

både ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv av patienters upplevelse av ensamhet 

påvisas. Flera sökningar resulterade i dubbletter vilket visar på att sökorden varit 

relevanta och täckt in sökområdet. Fyra av studierna gjordes på äldreboende, och då 

patientbegreppet kan användas i en vidare bemärkelse och inte är knutet till något 

specifikt vårdsammanhang enligt Dahlberg & Segesten (2010), inkluderades dessa 

artiklar för att få tillräckligt med underlag till litteraturstudien. En medvetenhet finns om 

att skillnader mellan olika äldreboende är möjlig eftersom sjukvårdssystem kan skilja 

sig åt i olika länder, detta kan till viss del ha påverkat resultatet. Det är intressant att 

uppmärksamma att åtta av de tolv resultatartiklarna bara hade informanter som var över 

60 år, likaså att ca 70 % av informanterna i studierna var kvinnor. De patientgrupper 

som var representerade i litteraturstudien var patienter med kronisk fysisk sjukdom, 

smärta, cancer, demens, njursjukdom och kroniskt hjärtsjukdom.  I en studie fanns både 

perspektiv från familjevårdare och från patient, men i denna artikels resultat har endast 

patientens perspektiv bearbetats. I en del av resultatartiklarna var inte ensamhet 

specifikt studiens syfte utan en kategori som framkom i resultatet. I en av artiklarna 

ingick ensamhet i en grupp under en av resultatets kategorier, det kan finnas 

möjlighet att för mycket kan ha tolkats in relaterat till ensamhet ifrån denna artikel. I en 

av de kvalitativa studierna fanns patienter med mild till svår kognitiv svikt. 

Informanterna intervjuades men de patienter med svår demens och signifikanta 

kommunikationsproblem där intervjuerna inte gav tillräckligt med underlag togs bort 

från studien, vilket bör göra artikelns resultat mer trovärdigt. 

Mallen som användes för att bedöma kvaliteten på studierna är hämtade från Olsson och 

Sörensens (2011) bedömningsmall för studier med kvalitativa och kvantitativa metoder 

och användes på samtliga av artiklarna som förekom i resultatet. Nio av de använda 

artiklarna var av hög kvalitet och tre var av medelhög kvalitet vilket stärker den 

vetenskapliga trovärdigheten och kan ses som en styrka. Av de tolv studierna som 

ingick i litteraturstudien har nio fått etiskt godkännande, vilket kan ses som en styrka. 

Bortfall redovisades i hälften av studierna, dock mer sällan i de kvalitativa studierna, 

och det framkom inte hur och om bortfallet påverkat resultatet i studien.  

 

 

Resultatdiskussion 

Sociala relationer och ensamhet  

I litteraturstudiens kategori Sociala relationer och ensamhet framkom i resultatet olika 

livssituationer som genererade ensamhet såsom avsaknad och brist på kontakt med 

andra människor som upplevdes som meningsfull (Kvaal et al., 2014; Guzman et al., 

2012; Moyle et al., 2011; Cahill & Diaz-Ponce, 2010; Herlin & Wann-Hansson, 2010), 

brist på förståelse av patientens situation (Moyle et al., 2011; Herlin & Wann-Hansson, 

2010; Saeteren et al., 2010; Rosedale, 2009), vårdrelationens betydelse (Kvaal et al., 

2014; Burström et al., 2012; Saeteren et al., 2010; Tveit Sekse et al., 2010) och vikten 

av handledning med information som blir uppfattat korrekt av patienten (Kvaal et al., 

2014; Saeteren et al., 2010; Tveit Sekse et al., 2010). I studierna med Kvaal et al. (2014) 

och Rosedale (2009) presenterade de upplevelser av relationer som gått förlorade eller 
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relationer som var obefintliga med en längtan efter en meningsfull relation, vilket gav 

upplevelse om att vara lämnad ensam och genererade ensamhetsupplevelse (ibid.). Detta 

överensstämmer med det livslidande som Eriksson (1994) beskriver, och är något som 

ingår i människans liv, både att leva som människa och med andra människor. Med 

både sjukdom, hälsa och att vara i en patientsituation påverkar hela livssituationen. När 

de vanliga rutinerna och vanorna plötsligt ändrar sig och inte är detsamma som förr, gör 

detta att människan befinner sig i ett lidande som berör hela livssituationen (ibid.). 

Själva sambandet i studierna om att både vara, känna sig ensam och samtidigt längta 

efter en relation, förstärker upplevelsen av att känna sig ensam. Det kan de flesta av oss 

människor sätta sig in i och förstå men när upplevelsen av ensamhet är ett lidande bidrar 

det till ohälsa och detta är något som sjuksköterskan behöver vara uppmärksam på.  

I studierna av Guzman et. al (2012), Moyle et. al (2011) och Cahill & Diaz-Ponce 

(2010) ses social isolering som en källa till ensamhet. Patienterna upplevde att de var 

värdelösa eftersom de var isolerade, deras hjälp behövdes inte längre och de var 

åsidosatta vilket gav upplevelse av ensamhet (Kvaal et al., 2014) och att vara socialt 

isolerad påverkade ensamhet mest (Guzman et. al, 2012). Guzman et al. (2012) visade i 

sin studie att ju mer socialt engagerad patienten är desto mindre ensamhet upplevdes 

(ibid.). Detta är i linje med Ekwall et al. (2005) som menar att patienter med ett minskat 

socialt nätverk som känner sig ensamma bör identifieras av sjuksköterskan för att kunna 

hjälpa patienterna skapa, eller vidhålla ett socialt nätverk. Detta måste göras innan 

patienterna blir för svaga eftersom den försämrade hälsan försvårar sociala kontakter 

(ibid.). Lauder et. al, (2004) anser att ensamhet kan ge allvarliga hälsorelaterade 

konsekvenser och att en minskad hälsa där sociala kontakter går förlorade, kan även 

leda till en upplevelse av ensamhet. Ett sätt för sjuksköterskan att minska ensamheten 

hos patienten är genom att skapa eller underlätta sociala kontakter på internet, då Kraut, 

Kiesler, Boneva, Cummings, Helgeson & Crawford (2002) påvisade att internet 

användning har positiva effekter vilka resulterar i minskad ensamhet (ibid.). 

Sjuksköterskan kan genom att underlätta för patienten att behålla eller öka de sociala 

aktiviteterna, hjälpa patienten till en minskad ensamhet. Det är av vikt för att undvika 

ohälsotillstånd och internet får då ses som en möjlighet för patienten att öka eller 

bibehålla sina relationer. 

När patienten inte har någon att prata med eller saknade umgänge upplevdes ensamhet 

(Kvaal et al., 2014; Burström et al., 2012; Moyle et al., 2011; Cahill & Diaz-Ponce, 

2010; Rosedale, 2009) däremot fann Moyle et. al. (2011) i sin studie att vara ensam inte 

behöver innebära att patienten upplevde ensamhet (ibid.). På samma vis beskriver 

Nilsson et al. (2006) att ensamhet kan upplevas både negativt och positivt och Ekwall et 

al. (2005) menar att ensamhet kan upplevas på olika sätt och att det är ett komplext och 

mångdimensionellt fenomen. Upplevelsen av att vara lämnad ensam, vara bortvald och 

inte känna sig delaktig ger en ofrivillig ensamhet. Ensamheten kan också innebära en 

behaglig känsla, vilsam och önskad men denna ensamhet är frivillig (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Ensamhet upplevs på olika sätt, vilket medför svårighet för 

sjuksköterskan att identifiera vilka patienter som upplever ensamhet och på vilket sätt 

det påverkar patienten. Ensamhet kan bero på patientens attityd enligt Moyle et. al. 

(2011). Goossens, Lasgaard, Luyckx, Vanhalst, Mathias & Masy (2009) bekräftar detta 

då de tydliggör i sin studie att det finns två olika attityder till ensamhet. Den positiva 

inställningen som riktar in sig på två grenar med ensamhet och avskildhet medan den 

negativa attityden är att känna motvilja till ensamhet eller att uppleva en oförmåga i att 

vara ensam (ibid.).  
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Patienterna förväntade sig att bli hjälpta, lyssnade på och bli tagna på allvar, gjordes inte 

detta upplevdes ensamhet (Saeteren et al., 2010). I studierna av Saeteren et al. (2010) 

och Tveit Sekse et al. (2010) upplevde patienterna ensamhet när personalen inte tog upp 

ämnen som vidrörde deras allvarliga livssituation. Patienterna upplevde att de blev 

lämnade ensamma i sin svåra situation och de uttryckte också att det vore önskvärt med 

en personal som visade mer engagemang genom att det tilldelades mer tid till samtal 

med patienten (ibid.). Detta är i enlighet med Smith (2012) som anser att när 

sjuksköterskan blir koncentrerad på patientens direkta behov relaterat till sjukdomen, 

blir inte ensamheten alltid så tydlig och den kommer lätt i skymundan hos patienten 

vilket kräver att sjuksköterskan reflekterar över ensamheten för att den inte ska förbises 

(ibid.). För att sjuksköterskan ska kunna upptäcka ensamheten är den vårdande 

relationen till patienten oerhört betydelsefull eftersom det är den vårdande relationen 

som lindrar patientens lidande anser Kasén (2012). Själva vårdrelationen kan vara både 

kortare med några få minuter eller vara en längre tid enligt Dahlberg & Segesten (2010), 

det viktiga är att ett vårdade möte mellan patienten och den som vårdar uppstår för att 

kunna främja hälsa hos patienten (ibid.). Genom att använda sig av NANDAs 

omvårdnadsdiagnoser har sjuksköterskan en vetenskaplig modell att utgå ifrån och det 

ger möjlighet att effektivare möta patientens behov (Herdman, 2013). Dagens sjukvård 

bedrivs kostnadseffektivt och vårdpersonal ser en alltmer snävare resursfördelning, 

vilket i förlängningen kan ge en mer begränsad tid till varje patient. Men en verksamhet 

som arbetar utifrån en humanistisk grundsyn och aktivt utifrån sin värdegrund, kan göra 

att vårdpersonal ökar sin medvetenhet om ensamhet. Detta kan också ge möjlighet för 

tid till samtal, för att bättre kunna möta patientens omvårdnadsbehov.  

Det redovisades i tre studier (Kvaal et al., 2014; Saeteren et al., 2010; Tveit Sekse et al., 

2010) betydelsen av information och handledning till patienterna som en betydande 

faktor för att patienten inte skulle uppleva ensamhet. En engagerad personal som kan ge 

både information och undervisning för att motverka ensamhet hos patienten är det 

behov av menar Tveit Sekse et al. (2010). Saeteren et al. (2010) redovisade i sin studie 

betydelsen av information och att patienterna uttryckte en förståelse för att 

vårdpersonalen inte satt inne med all information men i en svår situation var det en 

fördel med att den blev verbaliserad för att patienten skulle kunna planera den dyrbara 

tid av livet som var kvar (ibid.). Kvaal et al. (2014) ser att ensamma patienter upplevde 

de fick mindre handledning och information (ibid.). Eriksson (1994) menar att om 

vården och behandlingen inte är fullkomlig utan brister i olika hänseenden blir patienten 

drabbad och till följd av dessa bristfälligheter upplever patienten ett lidande vilket 

Eriksson (1994) benämner vårdlidande. Ett vårdlidande sker många gånger genom att 

det uppvisas brist på kunskap om det mänskliga lidandet och att inga reflektioner sker, 

oftast är det baserat på ett omedvetet val av vårdpersonalen men det skapar ett 

vårdlidande hos patienten (ibid.). Sjuksköterskan har en etisk kod som innebär att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidandet (Socialstyrelsen, 

2005). Så långt det är möjligt ska vårdpersonalen tillpassa vården på bästa möjliga sätt 

och till grund ligger det etiska och moraliska ansvar vårdpersonalen förpliktar sig till. 

Med individuell vård och att som vårdpersonal våga vara kvar i bemötandet gör att 

patientens värdighet bekräftas (Wiklund, 2003). En kränkning av patientens värdighet 

och människovärdet menar Eriksson (1994) är det vårdlidande som oftast äger rum och 

fråntar patientens möjlighet att vara en fullvärdig människa och därmed minskas 

patientens möjligheter att använda sig av sina innersta resurser till hälsa (ibid.). 

Ovanstående redovisade resultat visar på vikten av information och handledning med 

respekt för patienten och betydelsen för vårdpersonalen av att vara engagerad i mötet 

med patienten för att undvika ensamhet. Hälso- och sjukvård ska vara likvärdig för alla 
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och hos vårdpersonalen finns som en vilja av att ge en god vård med vårdande möten 

men samtidigt uppstår situationer då vården inte lever upp till kraven för en god vård 

och då kan ensamhet upplevas.  

 

 

Sjukdom och ensamhet  

Både Herlin & Wann-Hansson (2010) och Moyle et al. (2011) såg att patienter upplevde 

att de skämdes över sin sjukdom och det gav ensamhet. Moyle et al. (2011) menade att 

när patienterna med demenssjukdom inte kunde komma ihåg namn eller vem som 

hälsade på dem så upplevde de skam och det gav ensamhet (ibid.). På samma vis 

beskriver Nygren & Lundman (2009) att förlust kan sättas i relation till upplevelse av 

ensamhet, när patientens fysiska och psykiska funktion sviktar eller svårigheter med 

kommunikationen med andra människor upplevs, exempelvis vid demenssjukdom. 

Samtidigt menar Eriksson (1994) att sjukdom och behandling kan ge ett 

sjukdomslidande. Den fysiska, kroppsliga smärtan är ett lidande för patienten medan det 

andliga och själsliga lidandet kopplas till hur patienten upplever skam, skuld och 

förnedring i samband med sin sjukdom (ibid). När patienten upplever att kroppen sakta 

bryts ner och det inte längre går att leva, göra och uppleva saker som tidigare, kan 

skuldkänslor uppstå hos patienten men också mot patientens omgivning. Det kan göra 

att känslor av ensamhet uppkommer men också känslan av att något är förlorat. Genom 

att sjuksköterskan informerar, ger behandling och bemöter på ett sätt som underlättar för 

att patienten att hantera sin sjukdom och ensamhet kan ett sjukdomslidande undvikas.  

 

 

Känslor i samband med ensamhet  

Den överordnade upplevelsen av ensamhet var dominerad av negativa känslor och 

tomhet menade Kvaal et al. (2014). Det fanns ett starkt samband mellan ensamhet och 

sorgsenhet och patienterna beskrev att känslan av sorg var en direkt orsak av ensamhet 

(ibid.). Det fanns många känslor patienter upplevde i samband med ensamhet. Kvaal et 

al.(2014) kom fram till att ord som patienter använde för att beskriva ensamhet var: att 

gråta, förlust, längtan, kall och tungt (ibid.). Burström et al. (2012) och Kvaal et al. 

(2014) menade att ångest gav ensamhet, och Kvaal et al. (2014) skrev att ångest i 

relation till ensamhet beskrevs som en obehaglig känsla (ibid.). Detta är i 

överensstämmelse med Nilsson et al. (2006) som menar att ensamhet ofta upplevs med 

känslor av sorg, förlust och längtan. Nilsson (2012) anser att det kan vara svårt att 

upptäcka ensamhet hos patienten eftersom det oftast inte är något vi pratar om eller 

erkänner. Ensamhet är svårt att sätta ord på, det är lättare att prata om sin sjukdom eller 

situation än om de känslor av tomhet eller saknad som ensamhet kan ge (ibid.). Det kan 

underlätta om sjuksköterskan känner till ord som patienter beskriver ensamhet med, för 

att få en möjlighet till att upptäcka och bättre förstå patienternas ensamhet. Nilsson 

(2004) anser att många patienter använder synonymer för ordet ensam i en 

vårdsituation. Ord som kan användas istället för ensam kan vara: olycklig, brist på 

sällskap, naken, nedstämd, livlös och att uppleva sig övergiven (Nilsson, 2004). Nilsson 

(2012) anser att patientens kroppsspråk kan signalera ensamhet, och ögonen uttrycka 

tomhet. Sjuksköterskan kan med sin kliniska blick upptäcka detta och inse att det kan 

vara ett uttryck för en upplevelse av övergivenhet (ibid.).  
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Konklusion och Implikation 

Litteraturstudiens resultat visade att om sociala relationer saknades, att bli lämnad 

ensam eller att längta efter en relation gav upplevelser som ledde till ensamhet. Även 

om det fanns personer i närheten kunde ensamhet upplevas när patienten inte blev 

förstådd samt när personal inte gav patienten uppmärksamhet eller tog sig tid att 

informera och handleda. När patienten blev sjuk kunde ensamhet upplevas. Smärta, 

skam och att känna sig begränsad i samband med sjukdom gav ensamhet. Hur patienten 

upplever sin ensamhet beskrivs med många olika känslor men främst var det negativa 

känslor som upplevdes. 

 

Det är av vikt att sjuksköterskan inte förbiser ensamhet då den inte alltid är tydlig och 

upplevs på olika sätt. Ensamhet kan upplevas i sociala relationer men också i 

vårdrelationer beroende på hur sjuksköterskan tar sig tid att bemöta och informera. För 

att bättre kunna möta patientens omvårdnadsbehov kan sjuksköterskan använda sig av 

NANDAs omvårdnadsdisgnoser för att minska patienternas lidande i form av ensamhet.    

Begreppet ensamhet är inte definierat och eftersom patienten beskriver och uttrycker 

ensamhet med olika känslor behövs vidare forskning göras för att tydliggöra ensamhet. 

Får begreppet en klar definition inom vårdvetenskapen underlättar det för 

sjuksköterskan att upptäcka ensamhet hos patienten. Kulturella skillnader kan också 

påverka upplevelsen av ensamhet varvid det är av vikt att det utforskas ytterligare för att 

sjuksköterskan ska kunna bemöta och begränsa patienternas ensamhet.
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treatment for 
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Loneliness and social 

support among 
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questionnaire survey 

Syftet var att undersöka 
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stöds dimensioner: 
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Metod: En kvantitativ studie 

genomfördes med en 
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ansats.  
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Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare 

 

Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2012 

Hong 

Kong 

PubMed 

 

Tse, M., Leung, R. 

& Ho, S. 

Pain and 

psychological well-

being of older 

persons living in 

nursing homes: an 

exploratory study in 

planning patient-

centred intervention 

Syftet var att undersöka 

smärtsituationen med 

användandet av oral 

analgetika och av icke 

farmakologiska 

strategier, samt 

undersöka 

välbefinnandet hos de 

äldre patienterna på 

vårdboendet och 

relationen mellan smärta 

och välbefinnande. 

Metod: En tvärsnittsstudie.   

Urval: 302 patienter varav 213 

kvinnor och 89 män.  

Bortfall: Inget bortfall 

Större delen av de äldre 

patienterna led smärtor av 

måttlig intensitet och där 

smärtorna var konstanta var det 

ett hinder för aktivitet i det 

dagliga livet. Det psykiska 

välbefinnandet var svagt i 

smärtgruppen som visade på 

mindre lycka, lägre livskvalité, 

mer ensamhet och mer 

depression än i gruppen utan 

smärta.    

Grad I  

 

  



 

 

 

Bilaga E 
Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ/kvalitativ metod 

Publika- 

tionsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 
 

2014 

Norge 

Academic 

Search Elite 

 

Kvaal, K., 

Halding, A-G., 

Kvigne, K.  

Social provision and 

loneliness among 

older people 

suffering from 

chronic physical 

illness. A mixed-

methods approach 

Syftet var att undersöka 

och jämföra sociala 

villkor i en grupp som 

aldrig upplever sig vara 

ensamma mot en grupp 

som upplever sig 

ensamma, och att 

undersöka innebörden 

av ensamhet. 

Metod: En kvantitativ studie 

med mix-metod som ansats 

genomfördes. 

Den kvalitativa delen 

genomfördes med kvalitativ 

innehållsanalys som ansats 

Urval: 101 patienter varav 69 

kvinnor och 32 män deltog i 

studien. 

Bortfall: 119 patienter 

tillfrågades om att vara med i 

studien. Av dessa tackade 7 

patienter nej och 7 patienter var 

exkluderade på grund av svåra 

mentala eller fysiska sjudomar 

och 4 patienter hade för lågt 

MMT.  

Patienter som levde ensamma 

upplevde mer ensamhet och var 

mer deprimerade. Gruppen med 

patienter som var ensamma 

upplevde också i högre grad 

mindre närhet och förtröstan till 

andra. Innebörden av ensamhet 

beskrevs framför allt som 

tomhet och omfattade negativa 

känslor. Upplevelsen av att bli 

lämnad ensam och längta efter 

familjen innefattar känslor av 

ensamhet. 

Grad I 
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