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Abstrakt  

 

Bakgrund: Att bli gammal innebär ofta många förluster, där förlust av partner kan vara en 

sådan. Förluster kan orsaka ensamhet. Ensamhet som begrepp definieras som en oönskad 

skillnad mellan antalet relationer en person har jämfört med antalet relationer personen vill 

ha. Hanteringen av ensamhet efter förlust av partner är individuell. Syfte: Syftet var att 

belysa äldre personers hantering av ensamhet efter förlust av partner. Metod: En 

litteraturöversikt gjordes genom att sammanställa resultat från nio kvalitativa artiklar, en 

kvantitativ artikel samt en artikel med mixad metod. Sökningar efter artiklar gjordes i 

databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Resultat: Resultatet presenterades i tre 

huvudkategorier: sysselsättning, socialt stöd samt att finna inre styrka. Äldre personer 

hanterade ensamhet efter förlust av partner genom att de engagerade sig i olika aktiviteter, 

umgicks med andra samt fann inre resurser. Diskussion: Sjuksköterskan kan hjälpa den 

äldre personen hantera ensamhet genom implementering av omvårdnadsteorin Känslan av 

sammanhang (KASAM). Genom att stärka komponenterna begriplighet, meningsfullhet samt 

hanterbarhet kan ensamheten bli lättare att hantera. Slutsats: Hanteringen av ensamhet efter 

förlust av partner var individuell. Strategier som aktivering, socialt umgänge samt inre 

styrka användes. Sjuksköterskan behöver kunskap kring dessa strategier samt finna de 

redskap som behövs för att den äldre lättare ska kunna hantera ensamheten.   

 

Nyckelord: ensamhet, hantering, KASAM, litteraturöversikt, äldre person  
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Introduktion  

Förluster är vanligt förekommande bland äldre personer. Att mista en partner är något 

många äldre får erfara. Denna förlust kan medföra en stor omställning och bidra till 

ensamhet. Stigande ålder kan medföra minskad fysisk förmåga och sviktande hälsa samt ett 

krympande socialt nätverk; dessa är alla faktorer som kan öka risken för känsla av ensamhet. 

Utan inre och yttre resurser kan ensamheten vara svår att hantera. Förlusten av en partner 

tvingar in den efterlevande i en transition, där varje transition samt hantering av förlusten är 

unik. Det är därför viktigt för sjuksköterskan att se till varje individ för att ge bästa möjliga 

stöttning och omvårdnad i den svåra situationen. 

 

Bakgrund  

 

Äldre person  

Socialstyrelsen definierar personer över 65 år som äldre, det är även denna definition som 

kommer användas i detta arbete. År 2014 var 20 % av Sveriges befolkning över 65 år eller 

äldre och detta är en åldersgrupp som ökar. Medellivslängden hos kvinnor var 2014 84 år 

och hos män 80 år. En ökad medellivslängd hos befolkningen medför en ökad risk att 

drabbas av sjukdom (Socialstyrelsen, 2016a). Medellivslängden i Sverige kommer öka, 

troligen kommer det ske en ökning med ett år under varje sekel. (Statistiska Centralbyrån 

[SCB], 2018). Enligt SCB (2019) förlorade 24927 äldre personer sin partner i Sverige år 2018. 

Äldre personer har en ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa på grund av faktorer som 

förlust av den fysiska förmågan, ensamhet och brist på sociala nätverk (Socialstyrelsen, 

2016a).  

Förlust av partner  

Att förlora sin partner leder ofta till en känsla av tomhet. Frågeställningar om livets riktning 

och mening uppkommer; detta med en insikt om att det egna jaget behöver genomgå en 

förändring för att finna mening i situationen (Holm & Severinsson, 2012). 
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Förlust av partner går att beskrivas som en händelse som kan utlösa en kris. Att förlora en 

partner är en subjektiv upplevelse, alla människor reagerar på olika sätt. Reaktioner som 

skapas av denna förlust är beroende av relationen mellan den avlidne och den efterlevande; 

hur mycket av livets mening, innehåll, trygghet eller bekymmer som förknippades med 

denne. Huruvida dödsfallet var väntat eller oväntat är även det en betydelsefull faktor för 

reaktionen hos den efterlevande. Om relationen mellan den avlidne och efterlevande var 

stark skapas ofta djupa och långa sorgereaktioner. Förlusten skapar då en sorgeprocess som 

är svår att hantera och sorgen upplevs som en fysisk smärta (Cullberg & Lundin, 2006, s. 121-

122). 

Ensamhet  

Ensamhet definieras som en oönskad skillnad mellan antalet relationer en person har jämfört 

med antalet relationer personen vill ha. Ensamhet är att befinna sig i en situation där 

personliga relationer är bristande; bristande till antalet eller av bristande kvalitet. Ensamhet 

är beroende av hur personen uppfattar och upplever isolering samt bristande 

kommunikation med andra människor (Dykstra, 2009; Jong Gierveld, 1998; Courtin & 

Knapp, 2017). 

Ensamhet kan ses som ett multidimensionellt fenomen. Den första dimensionen och 

såväl kärnan av fenomenet är förlust av intimitet samt känsla av tomhet eller övergivenhet. 

Den andra dimensionen av ensamhet är ur vilket perspektiv fenomenet ses; huruvida 

situationen känns hopplös, eller om det är något som går att ändra på. Den tredje 

dimensionen innefattar känslomässiga aspekter såsom sorg, nedstämdhet, skuld, frustration 

och desperation (Jong Gierveld, 1998). 

Många äldre personer uppger sig uppleva ensamhet. Ensamheten kan ofta härledas till 

förlust av en partner eller saknad kontakt med vänner. 43 procent av 135 085 äldre inom 

äldreomsorg uppger sig besväras av ensamhet ibland; 15 procent uppger sig besväras av 

ensamhet ofta. Till äldreomsorg räknas hemtjänst och särskilt boende (Socialstyrelsen, 

2016b).  

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans ansvar ligger i första hand att hjälpa personer som behöver vård; detta skall 

utföras med respekt för personens rättigheter, värderingar, sedvänjor samt med anpassad 
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information till varje enskild person. Sjuksköterskan ska arbeta utifrån en vetenskaplig 

grund och har även ett eget ansvar för sitt eget lärande för att upprätthålla sin 

yrkeskompetens (International Council of Nurses [ICN], 2017).    

I omvårdnaden av äldre efterlevande är förmågan att stärka den äldre en viktig egenskap 

hos sjuksköterskan. Genom stöd och samtal kan sjuksköterskan stärka den äldres 

självförtroende samt leda denne igenom den livsomställningen som förlust av partner kan 

innebära. Återhämtningen efter förlust av partner kan ta tid, sjuksköterskan kan hjälpa den 

efterlevande till återhämtning genom att stärka dennes kontroll, välbefinnande samt leda 

denne på rätt väg (Holm & Severinsson 2012). 

När en relation mellan sjuksköterska och patient byggts upp är det lättare för patienten att 

känna tillit till sjuksköterskan. När det finns tillit, samhörighet, värme och acceptans i 

relationen mellan sjuksköterska och patient återfår patienten tron på sin egen kapacitet. 

Patienten känner sig även sedd och bekräftad vilket skapar större chans till känsla av 

välbefinnande och ökad livskvalitet. Tanken på att en sjuksköterska som patienten känner 

väl bara är ett telefonsamtal bort ger patienten trygghet (Strandås & Bondas, 2018).  

KASAM 

 

KASAM, känsla av sammanhang, beskrivs: 

 
”En global hållning som uttrycker till vilken utsträckning man har en genomgripande och 

varaktig men dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och att det finns en 

hög sannolikhet för att saker och ting kommer att gå så bra som man rimligen kan förvänta 

sig” (Antonovsky, 2005, s. 17) 

 

Att ha höga värden av KASAM innebär att en person har tillit till sig själv samt att det finns 

hög sannolikhet att framtida händelser och utmaningar kommer hanteras väl (Antonovsky, 

2005, s. 17). Det finns tre centrala komponenter av KASAM. Dessa komponenter är: 

begriplighet, meningsfullhet samt hanterbarhet. Höga värden av dessa tre komponenter 

innebär hög KASAM (Antonovsky, 2005, s. 43). 

 

Begriplighet, meningsfullhet, hanterbarhet 

Begriplighet syftar till personens förmåga att se den inre och yttre världen som ordnad, 

sammanhängande och strukturerad. Motsatsen till begriplighet är att uppleva den inre och 
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yttre världen kaotisk, oväntad och oförklarlig. För personer med hög begriplighet är 

framtidens scenarier förutsägbara; bjuder framtiden på något oväntat går detta att ordna och 

förklara för att på så sätt göra även det oväntade begripligt. En sådan person kan se negativa 

händelser som erfarenheter och utmaningar som går att mötas med (Antonovsky, 2005, s. 

44).  

Känslan av meningsfullhet kan beskrivas som en persons områden i livet som gör livet värt 

att leva. Dessa områden beskrivs som motivationskomponenter som personen har lust och 

engagemang att lägga energi på och som har en känslomässig mening; att det finns 

meningsfullhet i det personen gör. Personer med hög meningsfullhet väljer att strida och 

hitta mening i det svåra som kan uppstå och försöker så gott som möjligt att klara sig genom 

detta (Antonovsky, 2005, s. 45-46). 

Att besitta resurser för att möta de krav personen ställs inför av omvärlden utgör 

komponenten hanterbarhet. Resurserna kan vara under den egna personens kontroll, eller 

kontrolleras av någon i den direkta närheten såsom vänner, kollegor eller Gud. Att tycka att 

livet är ofördelaktigt, eller titulera sig själv som offer är något som en person med hög grad 

av hanterbarhet aldrig gör (Antonovsky, 2005, s. 45).    

 

De tre komponenterna förklaras var för sig, men i uppbyggnaden av en persons känsla av 

sammanhang är de oåterkalleligen sammanflätade. När komponenterna ställs i relation till 

varandra är det tydligt att graden av meningsfullhet har en central betydelse. Låg 

meningsfullhet kommer i sinom tid sänka såväl begriplighet som hanterbarhet, även om 

utgångspunkten för dessa komponenter var höga. Detta förklaras genom att ställa kunskap 

och förståelse inför en situation en person kan ställas inför samt besittande av resurser för att 

kunna hantera situationen, i kontrast till likgiltighet för situationen. Likgiltighet och 

bristande engagemang leder till att hög begriplighet och hög hanterbarhet ej går att 

upprätthålla (Antonovsky, 2005, s. 49). 

Problemformulering  

I Sverige ökar medellivslängden; andelen äldre personer blir allt fler. Med ålderdom 

kommer en utökad risk för sjukdom, utsatthet i samhället och ensamhet. Äldre personer kan 

uppleva ensamhet då en ökad ålder kan innebära förlust av partner. Vad detta arbete vill 
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undersöka är hur denna ensamhet hanteras av den äldre personen som förlorat en partner. 

Ensamhet anses vara ett multidimensionellt fenomen som kan orsaka mycket lidande. 

Arbetet önskar därför generera ökad kunskap kring ämnet för att vägleda sjuksköterskor i 

arbetet med den äldre personen som vittnar om ensamhet efter förlust av partner. 

 

Syfte  

Syftet var att belysa äldre personers hantering av ensamhet efter förlust av partner. 

Metod 

Design  

Arbetet är en litteraturöversikt. En litteraturöversikt görs för att skapa en överblick över 

kunskapsläget inom det område som undersöks. En litteraturöversikt skall utgå från redan 

befintlig forskning. Forskning kring ämnet studeras och bearbetas och en sammanställning 

av denna görs. Såväl kvalitativ som kvantitativ forskning kan användas (Friberg, 2017, s. 

141-144). Inledande i arbetet med en litteraturöversikt skrivs en frågeställning, sedan 

eftersöks information kring denna fråga. När information hittats analyseras denna och ett 

eget resultat sammanställs. Litteraturöversikter kan blotta kunskapsluckor i det valda 

området och på sätt ge vägledning i hur vidare forskning skall genomföras (Polit & Beck, 

2017, s. 88). 

Inklusions- och exklusionskriterier  
 

Inklusions- och exklusionskriterier användes i arbetet för att kunna avgränsa och precisera 

litteratursökningen (Friberg, 2017, s. 146). Vetenskapliga artiklar om ensamhet hos äldre 

personer efter förlust av partner har inkluderats, där medelåldern på deltagarna var över 65 

år. För inkludering i arbetet krävdes att begreppet ensamhet var beskrivet ur den äldre 

personens perspektiv. Artiklar av kvalitativ, kvantitativ samt mixad design inkluderades. De 

artiklarna som inkluderades var alla etiskt godkända av etisk kommitté, alternativt etiskt 

godkända enligt tidskrifternas krav. Samtliga artiklar skulle vara vetenskapligt granskade 

samt av god vetenskaplig kvalitet utifrån bestämd kvalitetsbedömning. Valda artiklar var 

skrivna på engelska eller svenska samt inom en tidsram på 15 år. Artiklar där den äldre 

personen nämndes vara diagnostiserad med demenssjukdom exkluderades.  
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Litteratursökning  

Litteratursökningar utfördes i databaserna Cinahl, PsycInfo och PubMed. Polit och Beck 

(2017, s. 92) beskriver Cinahl och PubMed som två mycket användbara databaser för 

forskning inom omvårdnad. När sökningarna utfördes användes Cinahl Headings i 

databasen Cinahl för att hitta de korrekta söktermerna. Av samma anledning användes 

Thesaurus i databasen PsycInfo och i databasen PubMed användes MeSH-termer. 

Utifrån syftet togs meningsbärande begrepp ut och användes som sökord. De sökord som 

användes var: äldre, ensamhet, hantering och änka/änkeman. Dessa sökord översattes från 

svenska till engelska genom funktionen Svenska MeSH och användes sedan i kombination 

av varandra i sökningar. Såsom tabell 1 visar användes i sökningar i databasen Cinahl aged 

(MH) OR aged, 80 and over (MH) som sökord för äldre. Loneliness (MH) OR social isolation (MH) 

användes som sökord för ensamhet. Som sökord för änka/änkeman användes widows and 

widowers (MH) OR bereavement (MH) OR widow*. Sökord till hantering var adaption, 

psychological (MH) OR coping OR cop*. I databasen PubMed användes kombinationer av 

sökorden aged [Mesh] OR aged, 80 and over [Mesh]; loneliness [Mesh] OR social isolation [Mesh]; 

widowhood [Mesh] OR widow*; adaptation, psychological [Mesh] OR coping OR cop*. I syfte att 

bredda litteratursökningen samt komplettera med ytterligare artiklar gjordes manuella 

sökningar genom att läsa igenom valda artiklars referenslistor. Totalt inkluderades elva 

vetenskapliga artiklar, varav två hittades via manuell sökning.   

 

Tabell 1. Litteratursökning 

Databas 
 

Datum 

Sökord Avgränsning Antal 
träffar 

Valda Inkluderade Författare 

Cinahl 
20190110 

(MH "Widows and 

Widowers") AND (MH 

"Aged") AND (MH 

"Loneliness") 

Published Date: 

20040101-

20181231; Peer 

Reviewed; 

Language: 

English, 

Swedish 

34 15* 

9** 

4*** 

4**** 

 4 Vesnaver, Keller, 

Sutherland, 

Maitland & 

Locher (2016). 

Collins (2018). 

Davies, Crowe & 

Whitehead (2016). 

Harrison, Kahn & 

Hsu (2005). 
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Cinahl 
20190115 

(MH "Aged") AND (MH 

"Bereavement") AND (MH 

"Personal Loss") 

Published Date: 

20040101-

20191231; Peer 

Reviewed; 

Language: 

English, 

Swedish 

19 9* 

6** 

1*** 

1**** 

 

 1 Daminanakis & 

Marziali (2012). 

 

Cinahl 
20190122 

((MH "Aged") OR (MH 

"Aged, 80 and Over")) 

AND ((MH "Loneliness") 

OR (MH "Social 

Isolation")) AND ((MH 

"Widows and Widowers") 

OR (MH "Bereavement") 

OR widow*)   

Published Date: 

20040101-

20191231; Peer 

Reviewed; 

Language: 

English, 

Swedish 

89 12* 

5** 

2*** 

2**** 

2 Isherwood, King 

& Luszcz (2017). 

Chi Ho Chan & 

Chan (2011). 

Cinahl  
20190123 

((MH "Adaptation, 

Psychological") OR cop*) 

AND ((MH "Aged") OR 

(MH "Aged, 80 and 

Over")) AND ((MH 

"Loneliness") OR (MH 

"Social Isolation")) AND 

((MH "Widows and 

Widowers") OR (MH 

"Bereavement") OR 

widow*) 

Published Date: 

20040101-

20191231; Peer 

Reviewed; 

Language: 

English, 

Swedish 

 

19 5* 

3** 

3*** 

3**** 

3 ◊ 

3 ◊ Davies, Crowe & 

Whitehead 

(2016)◊. 

Harrison, Kahn & 

Hsu (2005)◊. 

Collins (2018)◊. 

 

 

 

 

PubMed 
20190123 

("Aged"[Mesh] AND 

"Aged, 80 and 

over"[Mesh]) AND 

"Loneliness"[Mesh] AND 

"widowhood*" 

2004-2019 

Svenska, 

engelska  

 

17 7* 

3** 

2*** 

2**** 

 2 Zettel & Rook 

(2004). 

Spahni, Bennett & 

Perrig-Chiello 

(2016). 

PsycInfo  

20190123 

(MAINSUBJECT.EXACT("

Widowers") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("

Widows")) AND 

MAINSUBJECT.EXACT("L

oneliness") 

2004-2019 

Svenska, 

engelska  

65+ 

Peer Reviewed 

10 5* 

2** 

2*** 

2**** 

2 ◊ 

2 ◊ Zettel & Rook 

(2004)◊. 

Davies, Crowe & 

Whitehead 

(2016)◊. 

 

 

Manuell 

sökning 

20190122 

     
Collins (2014). 

 

Manuell 

sökning 

20190128 

     Rodgers (2004). 

*- Urval 1: Antal utvalda artiklar efter läsning av titel. **- Urval 2: Antal utvalda artiklar efter läsning av abstrakt. 

***- Urval 3: Antal utvalda artiklar efter läsning av hel artikel. ****- Urval 4: Antal utvalda artiklar efter 

kvalitetsgranskning. ◊ - Dubbletter.  
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Urval, relevans- och kvalitetsbedömning  

Samtidigt som litteratursökningar genomfördes skedde en relevansbedömning av artiklarna. 

Relevansbedömning gjordes i syfte att sålla bort de artiklar som inte stämde överens med 

arbetets syfte. Endast de artiklar som uppfyllde förutbestämda inklusionskriterier och på så 

sätt bedömdes vara relevanta för arbetet gick vidare till kvalitetsgranskning. I urval 1 

bedömdes artiklarnas relevans utifrån artikelns titel. I urval 2 skedde relevansbedömning 

utifrån artikelns abstrakt och sedan i urval 3 lästes hela artikeln och dess relevans till arbetet 

bedömdes (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2014).      

Efter detta gick artiklarna vidare till urval 4, vilket innebar att en kvalitetsbedömning 

gjordes; detta för att återigen avgöra om artiklarna kunde inkluderas eller exkluderas i 

arbetet (Friberg, 2017, s. 147). Vid kvalitetsbedömning användes kvalitetsgranskningsmall av 

Friberg (2017, s. 187-188). Mallarna är konstruerade för granskning av såväl kvalitativa som 

kvantitativa artiklar. Utifrån frågeställningar från bedömningsmallen granskades artiklarnas 

syfte, urval, datainsamling, analys, resultat samt diskussion noggrant. Granskningsmallen 

fungerade som ett stöd i bedömningen. När frågorna från granskningsmallen hade besvarats 

blottades artikelns brister; utifrån detta kunde det avgöras om bristerna påverkade 

tillförlitligheten i artikeln i alltför hög grad. Utifrån detta kunde artikelns kvalitet 

bestämmas. 

 

 

 

Figur 1. Analysprocess 
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Analys  

Analysen utfördes enligt Friberg (2017, s. 148-150), genom att bryta ner artiklarnas resultat 

till delar för att sedan bygga upp till en större helhet. Analysprocessen visas i figur 1.  

Artiklarna lästes igenom var för sig flertalet gånger för att skapa förståelse för innehåll och 

sammanhang. Fokus låg på att hitta huvudfynden i artiklarnas resultat, kopplat till det egna 

arbetets syfte. Huvudfynden markerades med bläckpenna. Artiklarnas vardera resultat 

sammanfattades i en översiktstabell, se bilaga 1, för att underlätta sortering under pågående 

analysarbete. Artiklarnas resultat jämfördes sedan med varandra; likheter och skillnader i 

resultaten söktes. Materialet sorterades sedan utifrån likheter och skillnader, detta för att 

hitta gemensamma termer som gick att kategorisera. När kategorier uppkommit lästes 

artiklarnas resultat återigen. När resultaten lästes denna gång gjordes det med de olika 

kategorierna i åtanke. Utifrån kategorierna färgkodades resultaten, en färg för en kategori. 

Koderna översattes från engelska till svenska. När koderna sedan lästes igenom i syfte att 

sammanställa resultatet uppkom underkategorier. Det egna resultatet sammanställdes sedan 

genom de olika kategorierna samt underkategoriernas innebörd (Friberg, 2017, s. 148-150). 

 

Etiska överväganden  

För att minimera risken för tolkningsfel utfördes översättning från engelska till svenska med 

stor noggrannhet, detta gjordes muntligt tillsammans för att minimera denna risk. Citat 

översattes ej; de presenterades i sitt ursprungsspråk. Eventuell förförståelse togs till hänsyn 

och tolkningar gjordes därför objektivt. 

 

Resultat  

Resultatet av denna litteraturöversikt är en sammanställning av elva vetenskapliga artiklar. 

Artiklarna kommer från länderna Australien, Hong Kong, Kanada, Nya Zeeland, 

Storbritannien, Schweiz samt USA. Analysen gav sammanlagt tre kategorier samt nio 

underkategorier, dessa redovisas nedan i figur 2.  



10 
 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 2. Kategorier och underkategorier.  

 

I livet som efterlevande fanns många sätt att hantera ensamhet. Resultatet visade att 

aktivering genom olika sysselsättningar, socialt stöd från vänner och familj, samt att hitta 

den inre styrkan var strategier för att hantera ensamheten. Däremot fanns hinder som 

orsakade mer ensamhet och social isolering, såsom sviktande hälsa och liten social 

umgängeskrets, detta hindrade hanteringen av ensamhet hos den efterlevande.   

 

Sysselsättning 

I kategorin Sysselsättning beskrivs hur den äldre personen hanterar ensamhet genom olika 

sysslor. Underkategorier är, som visas i figur 2: Aktiviteter, Nya rutiner och Hälsan som hinder. 

Att aktivera sig och hålla sig sysselsatt beskrevs som ett sätt att hantera ensamheten och hålla 

tankarna på annat än de sorgliga känslorna av att ha förlorat sin partner. Regelbundet 

deltagande i varierande aktiviteter var något som hjälpte i hanteringen av förlusten, den 

tillhörande sorgen och ensamheten. Dessa aktiviteter kunde fungera som en distraktion; 

något som kunde föra tankarna till annat än sorg (Chan & Chan, 2011; Davies, Crowe & 

Whitehead, 2016; Rodgers, 2004). Särskilt viktigt var det att hålla sig sysselsatt de dagar 

partnerns död gjorde sig extra påmind, såsom årsdagen för dödsfallet (Harrison, Khan & 

Hsu, 2005). Manliga efterlevande upplevde sig ha mer tid ensam än kvinnliga efterlevande 

kopplat till männens mindre sociala nätverk. Att behålla dagliga rutiner och strukturera upp 

sin tid var ett sätt att hantera denna ensamhet (Isherwood, King & Luszcz, 2017).   

Sysselsättning  Socialt stöd  
Att finna inre 

styrka 

Aktiviteter 

Hälsan som hinder Stöd från ny partner 

 

Vänskapsrelationer 

 

Finna ro 

Tiden läker alla sår 

Stöd från familj 

 

Andlighet 

Nya rutiner 
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Att ansluta sig till olika organisationer och seniorförbund ökade möjligheterna till ett aktivt 

liv samt känsla av samhörighet. Deltagande i formella aktiviteter såsom gudstjänster och 

seniorklubbar värderades högt. Även engagemang i olika sorters volontärarbete, att ge något 

till samhället, hjälpa de som behöver hjälp, ansågs vara en givande sysselsättning (Chan & 

Chan, 2011; Collins, 2018; Isherwood et al., 2017). Viljan att söka sysselsättning hos 

seniorförbund ökade med tiden när partnern varit död under en längre period och mängden 

ensamtid blev svår att bemästra (Isherwood et al., 2017).  

Att skapa nya rutiner var en strategi många efterlevande använde för att hantera sin 

ensamhet. De nya rutinerna som gav bäst effekt var de som tillät umgänge med andra samt 

möjligheter till ett aktivt liv. Nya rutiner var viktiga för att strukturera sin tid, få kontakt 

med andra och hitta en ny mening med livet (Collins, 2018; Davies et al., 2016). Aktiviteter 

såsom matlagning och måltid beskrevs som sysslor som helst skulle delas med någon. Med 

förlust av partner blev denna syssla allt mer förenklad och känslan av att sitta ensam vid 

bordet där måltider tidigare delades med någon annan ökade känslan av ensamhet. Detta 

var en oangenäm påminnelse om ålderdomen. För att hantera detta kunde lokaliseringen för 

intagande av måltid flyttas till en annan plats. Färdiglagad mat värmdes i mikrovågsugnen 

då lusten att laga mat ofta var som bortblåst då det inte längre fanns en partner som 

uppskattade den mat som lagades (Vesnaver, Keller, Sutherland, Maitland & Locher, 2016).  

Trots att sysselsättning ansågs vara ett bra sätt att hantera sin ensamhet kunde den stigande 

åldern vara en faktor som utgjorde ett hinder för deltagandet i aktiviteter eller socialt 

engagemang. Vissa upplevde hälsan som ett hinder, samt att det fanns en gräns där 

aktiviteterna gick ut över hälsan, särskilt när orken började tryta. Upprätthållandet av ett 

aktivt liv kunde ibland vara svårt, trots att viljan till det fanns. Svårigheter kunde komma av 

åldersrelaterade sjukdomar, sämre mobilitet och indraget körkort (Collins, 2014; Collins, 

2018; Davies et al., 2016). Att delta i sociala evenemang kunde vara svårt att göra ensam när 

evenemang tidigare besökts tillsammans med partnern. Det var vanligt att aktiviteter, såsom 

danser, missades till följd av ovetskap om att närvarande av partner inte krävdes (Harrison 

et al., 2005).  
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Socialt stöd  

I kategorin Socialt stöd beskrivs yttre resurser för hantering av ensamhet. Underkategorier är, 

som visas i figur 2: Stöd från familj, Vänskapsrelationer och Stöd från ny partner. 

”Why? No one takes care of you. Really lonely. If someone takes care of you, you will not 

feel lonely, and the effect will not be so great” (Chan & Chan, 2011, s. 156). Efter förlust av 

partner var stöd från familj och vänner en viktig del av hanteringen av ensamhet. Med 

stigande ålder och behov av ökat socialt stöd kunde den sociala kontakten med vänner och 

bekanta minska; detta ökade då risken för ensamhet och social isolering. Att umgås med 

andra sågs som något viktigt i hanteringen av ensamhet efter förlust av partner; vikten av 

nära band med familj och vänner som efterlevande betonades. Vuxna barn till efterlevande 

beskrevs som den viktigaste relationen inom det egna sociala nätverket och var särskilt 

viktigt eftersom det utgjorde ett stort stöd samt gav syfte och mening i livet (Collins, 2018; 

Harrison et al., 2005; Isherwood et al., 2017). När motsatsen var verkligheten, när relationen 

till familj och barn var kylig var ensamheten och sorgen efter partnerns död större. Detta 

kunde uttydas särskilt under stora högtider såsom jul. Juletider var speciellt svårt för 

efterlevande vars sociala nätverk gällande familj var begränsat (Collins, 2018).  

Utöver familjerelationerna fanns andra personliga relationer av vikt, såsom grannar, vänner 

och organisationer. Vänskapsrelationer kunde ge utökat stöd efter förlusten av partner. 

Frånvaron av vänner ansågs öka känslan av ensamhet och social frånvaro. Vänskap erbjöd 

en känsla av kontinuitet och tillhörighet, ofta var dessa vänskaper lika viktiga, eller ännu 

viktigare än relationen till familjen (Collins, 2018; Damianakis & Marziali, 2012). Ensamhet 

kunde beskrivas som något som plötsligt kom svepande över den efterlevande, botemedlet 

var då att umgås med andra (Davies et al., 2016). Att behålla relationer till gamla vänner 

ansågs vara en viktig del i att behålla ett socialt nätverk som efterlevande; den emotionella 

supporten som uppstod genom dessa relationer ansågs vara av stort värde efter förlust av 

partner (Isherwood et al., 2017). Att skapa nya vänskapsband ansågs inte fullt lika effektivt; 

efterlevande som skapade nya vänskapsband var mer ensam än efterlevande som värnade 

om gamla vänskaper, detta kunde Zettel och Rook (2004) visa genom en signifikant 

korrelation (p < 0,05). Dock kunde det vara svårt att behålla vänner på ålderns höst, relaterat 

till ohälsa och hinder i rörlighet. Något som gav styrka och dämpade känslor av sorg och 
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ensamhet var att bli ihågkommen av andra genom telefonsamtal, gåvor eller besök. När 

vänner däremot slutade höra av sig ökade känslan av ensamhet och förlust (Collins, 2014; 

Harrison et al., 2005; Isherwood et al., 2017; Rodgers, 2004).  

Då det kom till diskussion om att finna ny partner för ökat stöd och gemenskap fanns det en 

meningsskillnad mellan könen. Hos manliga efterlevande fanns en vilja att hitta en ny 

partner med anledning av att finna social kontakt och intimitet. Detta var dock något som 

ibland kunde motarbetas av familjemedlemmar av olika anledningar. Hos kvinnliga 

efterlevande beskrevs dock ingen vilja att hitta en ny livspartner; viljan var däremot riktad 

till ett utökat stöd genom att ha någon att prata med när möjligheten att besöka vänner och 

familj inte längre fanns (Collins 2018; Harrison et al., 2005; Isherwood et al., 2017). 

 

Att finna inre styrka 

I kategorin Att finna inre styrka beskrivs de inre resurserna för hantering av ensamhet. 

Underkategorier är, som visas i figur 2: Andlighet, Tiden läker alla sår och Finna ro. 

Att tro på högre makter och andlighet var något som gav tröst i sorgeprocessen efter förlust 

av partner. Att känna andlig närvaro från den avlidne partnern, hur den än gestaltade sig, 

gav tröst samt ett sätt att hantera den personliga förlusten och den sociala ensamheten. Det 

kunde förklaras genom att den avlidne partnern kom tillbaka i andlig skepnad för att hälsa 

på; något som gav andlig mening och en känsla av att partnern på något sätt fortfarande 

fanns kvar. På samma sätt kunde fotografier och videoinspelningar fungera för vissa, att titta 

på fotografier och videoinspelningar av partnern gav en känsla av närhet till denne. För 

andra gav dessa konstanta påminnelser motsatt effekt; närvaron av fotografier samt 

partnerns tillhörigheter ökade sorgen (Chan & Chan, 2011; Damianakis & Marziali, 2012;). 

Vetskap om att partnerns död var Herrens vilja var något som krävdes för att förstå att 

upplevelsen av ensamhet var att röra sig i riktning mot ett nytt liv och självständighet. För 

att finna sätt att hantera smärtan efter förlust av partner och allt vad det innebar fanns behov 

av att be till högre makter; att be till Gud för inre styrka. Med tron kom även andra källor för 

att finna inre styrka; i kyrkan fanns ett stort socialt stöd från övriga medlemmar, något som 

gav hjälp i att få det dagliga livet att fortlöpa. Det kyrkliga livet kunde öka det sociala 

engagemanget och minska den sociala ensamheten (Harrisson et al., 2005; Rodgers, 2004).   
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Att leva med tron om att tiden läker alla sår beskrevs som en viktig del i hanteringen av 

ensamhet efter förlust av partner. Första tiden efter förlusten beskrevs av 

overklighetskänslor och känslor av chock, detta övergick sedan till tomhet och ensamhet. 

Händelser och minnen bars som en tyngd; sorg och tårar kunde komma plötsligt. Eftersom 

tiden gick blev ensamheten och den intensiva sorgen lättare att hantera, något som den 

efterlevande lärde sig leva med. Tiden spelade en viktig roll i känslan av ensamhet; ju längre 

tid som gått desto mindre ensamhetskänsla infann sig. Dock fanns det viss svårighet att få 

tiden att gå när ensamheten efter förlusten infiltrerat sig; något som kunde hanteras genom 

att ta en dag i taget, leva dag för dag och försöka se till det positiva (Rodgers, 2004; Chan & 

Chan, 2011). Spahni, Bennet och Perrig-Chiello (2016) visar på signifikant korrelation mellan 

ensamhet, låg hanterbarhet samt kortare tid sedan dödsfallet. 

Att släppa lös känslor, gråta och skrika, var ett sätt att skingra tankarna kring döden av 

partnern, något som behövde genomlidas innan ro i livet kunde sökas. Att kunna ta steg framåt 

och kunna tänka tillbaka på sin partner med glädje istället för med hjärtesorg var något som 

krävde styrka i hanteringen av förlusten av partnern, styrka i att ta sig vidare från den 

eländiga situationen. Trots att många efterlevande med känsla av ensamhet berättade om 

behovet av att aktivera sig själva, beskrevs det som svårt att ta sig ur ensamheten. För många 

var dock ensamheten en del av resan till självständighet; känslan av ensamhet införlivades 

till en känsla av självständighet nåddes. Att vara ensam var inte alltid förknippat med något 

negativt, för vissa efterlevande utvecklades självständighet ur ensamheten. Efter en viss tid 

efter förlusten sågs istället ensamheten som något som gick att njutas av (Damianakis & 

Marziali, 2012; Harrison et al., 2005). 

En vilja att leva livet till det yttersta, istället för i djup sorg och förlust föddes så småningom 

efter partnerns död. För att kunna leva livet till det yttersta krävdes att en ny mening med 

livet skapades. Detta kunde göras genom att berätta historier om den avlidne partnern för att 

sammanlänka sig med andra i liknande situation eller genom att skapa nya rutiner för att 

hålla sig aktiv (Davies et al., 2016; Rodgers, 2004).  
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Diskussion  

Metoddiskussion  

Friberg (2017, s. 142) menar att litteraturöversikt är ett bra sätt att skapa en beskrivande 

sammanställd översikt över kunskapsläget inom ett område. Att välja den designen till 

arbetet kändes därför relevant.  

Litteratursökningarna inleddes med användandet av en tidsbegränsning på tio år. Då dessa 

sökningar resulterade i för få relevanta artiklar utökades tidsbegränsningen till 15 år. Att 

använda sig av enbart nyare forskning hade varit önskvärt, dock fick en avvägning göras i 

att lägga till ytterligare fem år i tidsbegränsningen för att arbetet skulle vara möjligt att 

genomföra.  

Ett inklusionskriterium var att deltagarna i samtliga artiklar skulle ha en medelålder på 65 

år, vilket var fallet hos majoriteten av artiklarna. I två artiklar framgick inte medelåldern, 

deltagarna i dessa var mellan 63-94 år samt 62-90 år. Att frångå det inklusionskriterium kan 

ses som en svaghet i arbetet, dock inkluderades dessa artiklar ändå till resultatet då de 

representerade en äldre folkgrupp samt var relevanta till resultatet. Gällande kontext i 

arbetet valdes först kontexten hemmavarande äldre. Detta ändrades sedan till äldre i allmänhet 

för att inte exkludera någon samt ge arbetet ett större sammanhang. Därför användes ingen 

kontext i sökningarna. I slutändan gav ändå sökningarna enbart artiklar där deltagarna var 

hemmavarande äldre. Artiklar av både kvalitativ och kvantitativ design har inkluderats. De 

kvalitativa artiklarna gav bäst beskrivningar av de äldres hantering av ensamhet. Anledning 

till att kvantitativa artiklar valdes att inkluderas var att dessa gav en bredd till resultatet 

genom olika jämförelser mellan graden av ensamhet och olika faktorer som påverkar den.  

Det har gjorts skillnad på ensamhet och att vara ensam. Att vara ensam används i vardagligt 

språk och kan beskrivas olika från person till person, medan ensamhet är ett definierbart 

begrepp. I sökningsarbetet har därför det meningsbärande ordet “loneliness” valts istället för 

ordet “alone” som beskriver ordet ensam och inte ensamhet. De första sökningarna som 

gjordes utfördes med få sökord, enbart en sökterm för varje meningsbärande ord i syftet. I 

syfte att få mer uttömmande sökningar lades sedan synonymer till dessa sökord till, såsom 

social isolation som synonym till loneliness. Även fritextord såsom widow* som synonym till 



16 
 

Widows and Widowers lades till i sökningarna. Dessa sökningar resulterade i artikelträffar som 

de första sökningarna inte givit. Detta ansågs styrka litteratursökningen. Sökningar gjordes i 

tre databaser som ansågs vara relevanta att använda till arbetets syfte; Cinahl, PubMed samt 

PsycInfo. Tre databaser användes för att området skulle bli väl genomsökt. Många sökningar 

gav dubbletter i artikelträffarna, detta ansågs visa på uttömmande sökningar, även detta 

sågs som en styrka i litteratursökningen. Bortfall i litteratursökningen kan ha förekommit då 

vissa artiklar som bedömts relevanta utifrån dess titel inte funnits tillgängliga gratis via 

databaserna, därför kan relevanta artiklar ha förbisetts. För att garantera att relevanta och 

tillgängliga artiklar till arbetet hittades gjordes manuella sökningar i valda artiklars 

referenslista. Detta tillvägagångssätt ledde till att ytterligare två artiklar kunde inkluderas till 

arbetet. 

Kvalitetsbedömningen enligt Friberg (2017, s. 187-188) skapade utrymme till egna tolkningar 

av artiklarnas kvalitet då öppna frågor ställdes. Frågorna kunde ej besvaras med ja eller nej 

för att på ett tydligt sätt utröna om kvaliteten var hög, medelhög eller låg. Frågorna 

besvarades istället genom beskrivningar av artikelns alla delar, för att på så sätt blotta 

artikelns brister. Utifrån detta kunde det avgöras om bristerna påverkade tillförlitligheten i 

artikeln i alltför hög grad. Huruvida artikelns kvalitet var hög, medelhög eller låg blev 

således en subjektiv bedömning. Denna kvalitetsbedömning valdes ändå att användas då 

den gav en bred bild av hela artikeln och alla dess komponenter, vilket sågs som en styrka.  

Analysförfarandet delades upp i många olika steg för att en slutprodukt av ett eget 

sammanställt resultat skulle nås. Måttliga svårigheter i att behandla data objektivt och lägga 

undan förförståelse om äldres ensamhet och tolkningar av ensamhet uppstod. För att 

förhindra att förförståelse och tolkning påverkade det egna resultatet krävdes en lång 

tidsåtgång till analysarbetet detta för att skapa en objektiv slutprodukt av materialet.    

Artiklarna härstammade från länderna Australien, Hong Kong, Kanada, Nya Zeeland, 

Storbritannien, Schweiz samt USA. Detta visade på en geografisk bredd i arbetet. Beaktning 

har tagits för kulturella skillnader mellan de olika länderna och att ensamhet kunde hanteras 

på olika sätt beroende på kulturen i hemlandet. Dock visade resultatet av artiklarna att 

ensamhet hanterades relativt homogent oberoende av landsgränser. Om möjlighet till 
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inklusion av artiklar från resterande världsdelar funnits hade detta styrkt arbetet än mer 

genom bredd. 

Resultatdiskussion  

Att ha höga värden av KASAM innebär, enligt Antonovsky (2005, s. 17), en ökad chans till 

att händelser och utmaningar hanteras väl. Ett antagande som därför kan dras är att höga 

värden av KASAM hjälper den äldre personen hantera sin ensamhet. För att nå höga värden 

av KASAM måste de tre grundläggande komponenterna begriplighet, meningsfullhet samt 

hanterbarhet ligga i fokus. Vad som kommer diskuteras nedan är sjuksköterskans roll i den 

äldre personens hantering av ensamhet efter förlust av partner utifrån omvårdnadsteorin 

KASAM av Aaron Antonovsky.  

 

Begriplighet  

I resultatet beskrevs hur många äldre erfarar att tiden läker sår. Det beskrevs att ensamhet 

och sorg blev lättare att hantera efter en viss tid gått och att ensamhet var något man lärde 

sig leva med. Denna erfarenhet kan jämföras med Antonovskys (2005, s. 44) komponent 

begriplighet. Att känna begriplighet beskrivs enligt Antonovsky som hur människan ser sin 

värld som ordnad, sammanhängande och strukturerad. När begriplighet inte finns 

uppkommer en känsla av kaos, både i det inre och yttre. Att det finns en korrelation mellan 

begriplighet och tid är därför ett antagande som kan dras; ju längre tid som går, desto lättare 

är det att känna begriplighet. För att få ökad förståelse för hur den äldre kan nå begriplighet 

krävs också förståelse för vad denne genomgår. Förlust av partner kan utlösa en kris, enligt 

Cullberg och Lundin (2006, s. 121). Vetskap om hur detta kan hanteras och för att skapa 

bästa möjliga förutsättningar att nå begriplighet, bör sjuksköterskan inneha kunskaper om 

krishantering och hur den utvecklar sig. Detta styrks av Brown, Burce, Hyer, Mills, 

Vongxaiburana och Polivka-West (2009) som menar att specifik utbildning inom 

“psykologisk första hjälpen” genererar kunskap och förståelse för hur tidig intervention kan 

hjälpa den äldre till bättre välmående under situationer som kan ses som en kris. Likaså bör 

sjuksköterskan ha kunskap om att uppnåelse av begriplighet efter förlust av partner är något 

som tar olika lång tid för varje enskild individ. 
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Resultatet visade att det kan uppstå svårigheter i att få tiden att gå när ensamheten infiltrerat 

sig efter förlust av partner; något som kunde hanteras genom att ta en dag i taget, leva dag 

för dag och försöka se till det positiva. Detta kan implementeras av sjuksköterskan genom att 

hjälpa den äldre att tänka positivt, samt skänka skratt och lycka i den äldres dagliga liv, 

något som styrks av Lund, Utz, Caserta och De Vries (2008) som menar att den äldre 

värderar humor och lycka efter förlust av partner. 

Meningsfullhet  

Efter förlust av partner kan ensamhet vara ett faktum för många äldre personer då förlust av 

intimitet samt känsla av tomhet eller övergivenhet kan infinna sig. Resultatet visade att 

social gemenskap och att känna socialt stöd från andra var viktiga strategier i hanteringen av 

ensamhet, något som även styrks av Kirkevold, Moyle, Wilkinson, Meyer och Hauge (2013).  

Resultatet visade även att umgås med andra var vad som gjorde livet värt att leva. Detta kan 

jämföras med Antonovskys (2005, s. 45) komponent meningsfullhet som upplevs när livet 

känns värt att leva och när motivation och energi kan läggas på något som ger mening i livet.  

Genom att skapa en relation till den äldre personen och finnas där som socialt stöd kan 

sjuksköterskan hjälpa den äldre att känna meningsfullhet och på så sätt hantera sin 

ensamhet. Bindels et al. (2015) samt Kharicha et al. (2017) beskriver vikten av en tillitsfull 

relation mellan den äldre och sjuksköterskan och att detta var något som uppskattades av 

den äldre. Även ur sjuksköterskans perspektiv beskrivs långvariga relationer till patienten 

som något positivt. Genom dessa relationer är det lättare att se patienten ur ett holistiskt 

synsätt (Carlson, Rämgård, Bolmsjö & Bengtsson, 2014). När en tillitsfull relation hade 

skapats blev det lättare för den äldre att prata om sina känslor. Att dela med sig av känslor 

och minnen av den avlidne partnern var något som minskade känslan av ensamhet, visar 

resultatet. 

För att öka den äldres känsla av meningsfullhet är det de små tingen i sjuksköterskans arbete 

som är av vikt, detta styrks även av Heath (2010). Att hälsa på den äldre med ett leende på 

läpparna, hjälpa den äldre till matsalen för att tillbringa måltider med andra och ändra 

musik till något omtyckt är exempel på sådana ting. Dessa omvårdnadsåtgärder kan utföras 

när sjuksköterskan känner till den äldres behov och intressen. Att anstränga sig för att lära 
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känna den äldre och att se denne som en individ är alla faktorer som bidrar till att den äldre 

känner ett socialt stöd från sjuksköterskan. Omvårdnadsåtgärderna blir även lättare att 

utföra när en relation till den äldre byggts upp; när dennes behov och intressen är synbara 

för sjuksköterskan. För att sjuksköterskan ska kunna tillhandahålla trygghet, socialt stöd 

samt upprätthålla känslan av mening krävs erfarenhet och ett speciellt intresse för arbete 

med äldre personer. 

 

Hanterbarhet  

Sjuksköterskans arbetsuppgifter innefattar, enligt Holm och Severinsson (2012), att försöka 

hjälpa den efterlevande till återhämtning efter förlust av partner samt leda denne på rätt väg. 

Med detta ansvar samt arbetets resultat i åtanke är möjligheterna för sjuksköterskan att 

hjälpa den äldre hantera sin ensamhet efter förlust av partner stora. Antonovsky (2005, s. 45) 

förklarar hanterbarhet som att besitta resurser för att möta de krav man ställs inför av 

omvärlden. Resultatet visade att vad som bland annat hjälpte den äldre personen i sin 

hantering av ensamhet var att hålla sig aktiv, sysselsatt samt behålla dagliga rutiner, något 

som även bekräftas av Kirkevold et al. (2013). Att besitta resurser för att upprätthålla ett 

aktivt och sysselsatt liv samt skapa vardagliga rutiner för att hantera sin ensamhet kan 

därför ses som komponenten hanterbarhet.  

 

Genom olika omvårdnadsåtgärder kan sjuksköterskan hjälpa den äldre att hålla sig aktiv och 

på så sätt öka hanterbarheten. I många orter och kommuner planeras aktiviteter som är 

lämpliga för äldre varje vecka (www.pro.se). Att hålla sig uppdaterad om olika 

organisationers händelser och aktiviteter kan vara ett sätt för sjuksköterskan att hjälpa den 

äldre till ett aktivt liv. För sjuksköterskan kan aktivering hos den äldre göras genom att 

veckovis planera in aktiviteter. Fysiska aktiviteter, om det så är bingo, läsning, musik eller 

bollkastning, är ofta uppskattade av den äldre och lätta att genomföra (Wu, Wu & Huang, 

2013; Heath, 2010; Taube, Jakobsson, Midlöv & Kristensson, 2016). Det är dock inte alltid lätt 

att implementera aktiviteter i den äldres vardag, uppmuntran kan behövas. Även om 

sjuksköterskan är väl medveten om att aktiviteter, både fysiska och sociala sådana, ger 

positiva utslag för den äldre är det i slutändan alltid den äldres eget val (Chana, Marshall, & 

Harley, 2016; Wu, Wu & Huang, 2013). För att öka chanserna till att den äldre deltar i 

http://www.pro.se/
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aktiviteter kan planering vara av vikt; planera in aktiviteter i veckor i förhand och skriva in 

dessa i ett schema som den äldre får ta del av. Detta ger den äldre en chans att förbereda sig 

samt hjälp att bevara rutiner i det vardagliga livet. 

 

I resultatet beskrevs att upprätthållandet av ett aktivt liv ibland kunde vara svårt för den 

äldre, trots att viljan till det fanns, något som även bekräftas av Taube et al. (2016). Dessa 

svårigheter relaterades till åldersrelaterade sjukdomar, trytande ork samt sämre mobilitet. 

En fördelaktig egenskap hos sjuksköterskan är förmågan att kunna sätta sig in i patientens 

perspektiv och behandla varje patient som en egen individ. Många sjuksköterskor menar 

även att personcentrerad och individualiserad vård är något som värderas högt (Strandås & 

Bondas, 2018; Carlson et al., 2014). Därför bör alla äldre personer som vill aktivera sig även 

ha möjlighet till detta, genom individuell planering av omvårdnaden. Apker, Propp, Ford 

och Hofmeister (2006) beskriver sjuksköterskan som den ledande rollen i teamarbetet mellan 

olika professioner inom vården. Sjuksköterskan är ofta den som samordnar vården kring 

patienten med hjälp av andra professioner. Om individuellt planerade omvårdnadsåtgärder 

inte är tillräckliga, är det således sjuksköterskans uppdrag att samverka med andra 

professioner som kan hjälpa den äldre till aktivitet. 

 

Slutsats  

Resultatet visade att ensamhet hos äldre efter förlust av partner var något som hanterades 

genom att medverka i aktiviteter, hålla sig sysselsatt, få stöd från vänner och familj samt att 

finna en inre styrka genom andlighet och att ta en dag i taget. Svårigheter i hanteringen 

fanns; en åldrande kropp utgjorde hinder i deltagande av aktiviteter och minskade 

umgängeskretsen då den äldre hade svårt att upprätthålla social kontakt.  

Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av äldre som vittnar om ensamhet efter förlust av 

partner är av stor vikt. Sjuksköterskan kan bidra med stöd och kan genom en positiv 

inställning, holistiskt synsätt samt ett brinnande intresse för den äldre inbringa en känsla av 

samhörighet och gemenskap. Problemet med ensamhet hos äldre efterlevande kommer 

tyvärr inte att bli mindre då befolkningen förväntas leva till allt högre ålder. Det behövs 

därför mer kunskap om den äldres komplexa hantering av ensamhet efter förlust av partner 



21 
 

för att ha möjlighet att arbeta preventivt och stödjande i den svåra situationen. Av 

sjuksköterskan krävs det även ett nära samarbete med den äldre och förståelse för att varje 

enskild individ reagerar olika efter förlust av partner samt hanterar ensamhet på sitt eget 

unika sätt.    
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Bilaga 1. Översiktstabell.  

 
Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare Datainsamling, analys Huvudresultat Kvalitet  

Chan & Chan  

 
2011 

 
Hong Kong  

Att undersöka anpassnings- 
processen hos äldre vuxna av 

kinesiskt ursprung efter 

förlusten av en partner.  
 

Kvalitativ Efterlevande n= 15. 5 män, 10 

kvinnor. Alla var äldre än 65 

år samt hade upplevt förlust 

av partner. 

Semistrukturerade 

intervjuer gjordes med 

deltagarna; dessa 

spelades in och 

transkriberades sedan 

till text för att kunna 

utföra en analys. 

Analys enligt grundad 

teori.  

 

 

Deltagarna upplevde det svårt att 

fördriva tiden och kunde därför 

känna en existentiell isolation. Vissa 

engagerade sig i olika aktiviteter. 

Medelhög  

Collins  

 
2014  

 
UK 

Att undersöka utmaningarna 

med att vara kvinnlig äldre 

efterlevande, där julfirande 

illustreras som en speciell 

utmaning. 

Kvalitativ Riktat urval av 26 äldre 

brittiska kvinnliga 

efterlevande. Kvinnor som 

varit änkor i 1-3 år. Ålder 

mellan 62 och 90 år.  

Tre djupgående 

intervjuer för att 

undersöka änkornas 

erfarenheter av 

transition. Analys har 

gjorts tematiskt utifrån 

metoden grundad 

teori. 

Det presenteras ett antal teman från 

änkornas subjektiva mening där 

julfirande och julkort får illustrera 

utmaningarna i hanteringen av 

förlusten av partner i senare delen 

av livet. Teman inkluderade: 

Familjefriktion, beroende, 

ytterligare förluster, övertagande, 

passivitet och känsla annorlunda. 

 

 

Medelhög   

Collins 

 
2018 

 
England 

 Att få en förståelse för den 

sociala gemenskapen hos äldre 

efterlevande och hur det 

påverkar dem. 

Kvalitativ  Efterlevande 71-89 år. n=7  Intervju. Tematisk 

analys av 

intervjumaterial och 

innehållsanalys av 

diagram.  

 

 

 Ju färre sociala kontakter de hade 

desto mer ökade risken för 

ensamhet och social isolation.  

Hög  



 
 

Damianakis & 

Marziali 

 
2012 

 
Kanada  

Att illustrera associationer 

mellan spiritualitet och äldre 

efterlevandes sorgeprocess. 

Kvalitativ Efterlevande över 65 år. 

n=24   
Data samlades in 

under gruppterapi, vid 

olika tillfällen, där 

huvudämnet för 

terapin var olika vid 

varje tillfälle. 

Innehållsanalys.   

 

 

Andligheten hjälpte deltagarna att 

handskas med social ensamhet. 
Hög   

Davies et al. 

  
2016 

  
Nya Zeeland 

Att undersöka äldre 

efterlevandes upplevelse av 

ensamhet. 

Kvalitativ  Efterlevande mellan 70-97 år. 

N= 40. 
Semi-strukturerade 

intervjuer. Narrativ 

analys. 

Nya rutiner var en strategi för att 

klara av känslan av ensamhet. De 

mest användbara var de som 

skapade kontakter med andra och 

gjorde dem mer aktiva det skapade 

en känsla av meningsfullhet  

 

 

 

Hög   

Harrison et al.  

 
2005  

 
USA 

Att undersöka afro-

amerikanska änkors 

erfarenheter efter förlust av 

partner 

Kvalitativ Kvinnliga efterlevande 

mellan 53-79 år (M=69.7, 

SD=7,1) n= 11 

Intervjuer. Narrativ 

analys.  
De efterlevande upplevde en vilja 

till självständighet, de hade mycket 

stöd från sin familj och sin religion, 

de ville hålla sig sysselsatta och 

engagera sig i sociala aktiviteter. 

 

 

Medelhög   

Isherwood et al. 

 
2017  

 
Australien 

Att fylla på kunskapsluckan 

samt förstå den speciella 

erfarenheten av sociala 

relationer, stöd och aktiviteter 

i livet hos manliga och 

kvinnliga änklingar över 85 år. 

Kvalitativ 20 deltagare, 10 män och 10 

kvinnor. Mellan 85-96 år 

gammal. Medelvärde av 

äktenskapslängd innan 

förlust av partner var 50,7 år. 

Deltagarna hade varit 

änkor/änkemän mellan 9 

månader och 16 år 

Djupgående intervjuer 

med efterlevande från 

en annan longitudinell 

studie. Tematisk 

analys.  

Trots ökade nivåer av socialt stöd, 

strävade deltagarna efter frihet och 

oberoende. De äldsta efterlevande 

var mer benägna att uppleva social 

isolering, ensamhet och oönskat 

informellt stöd. Genom 

mobilisering av sociala resurser 

fortsätter många äldre efterlevande 

att leva ett socialt, engagerat och 

meningsfullt liv. 

 

Hög   



 
 

 

Rodgers  

 

2004 

 

USA 

Ur de äldre afroamerikanska 

änkornas perspektiv, förklara 

deras levda upplevelser av 

förlusten av sin partner  

Kvalitativ Deltagarna är 11 stycken 

kvinnliga efterlevande av 

afroamerikanskt ursprung. 

Mellan 63-94 år. 

Snöbollsurval 

Data samlades in 

genom att spela in 

djupgående intervjuer. 

Intervjuerna var 

mellan 1-3 ½ h långa. 

Under intervjuerna 

togs även anteckningar 

som räknas till 

datainsamlingen. Data 

har analyserats enligt 

Colaizzis 

sjustegsfrågor. 

 

 

Sju teman uppstod. Sex teman 

identifierades av deltagarens 

beskrivning av dennes erfarenhet av 

förlust av partner: medvetenhet om 

döden, vårdgivande, genomgång, 

vidareutveckling, förändring av 

känslor och ekonomisk säkerhet. 

Det sista temat; berättande, kom 

från hur deltagarna delade med sig 

av sina upplevelser till varandra. 

 

Hög   

Spahni et al. 

  
2016 

  
Schweiz  

Att undersöka hur 

personlighet, 

äktenskapshistoria och 

förlustrelaterade faktorer 

förespår den äldres hantering 

av förlust av partner 

Kvantitativ  Efterlevande över 65 år. 
n=480  
Kontroll- 
grupp: gifta personer över 65 

år. n=759 

Mätinstrument samt 

frågeställningar som 

besvaras utifrån skala. 

Analysmetod: Chi2-test 

och t-test. 

Efterlevande visade högre grad av 

depressiva symtom, ensamhet och 

livsglädje jämfört med de som var 

gift. Gifta kvinnor och änkor känner 

sig mindre ensam än vad gifta män 

och änkemän gör. 

 

 

 

Hög  

Vesnaver et al. 

 
2016  

 
Kanada  

Hur äldre personer upplever 

förlusten av att ha någon att 

dela sina måltider med.  

 Kvalitativ  Kvinnliga efterlevande 

mellan 71-86 år. n=15 
 Intervju. Jämförande 

analysmetod, varje kod 

och kategori undersöks 

i förhållande till de 

andra och bedöms i 

likheter och skillnader 

  

Att äta ensam är en konstant 

påminnelse om förlusten av sin 

partner; något som ökar känsla av 

ensamhet. Så även aktiviteter runt 

måltiden såsom inhandlandet av 

mat. Att hitta nya rutiner som att 

äta på en ny plats, eller äta mat på 

restaurang var strategier som 

många använde för att slippa 

påminnelsen som förlust och 

ensamhet.  

Hög   



 
 

 

 

 

 
Zettel & Rook 

 
2004  

 
USA 

Att undersöka effekten av 

sociala nätverk som 

substitution och kompensation 

till följd efter förlust av 

partner. 

Mixad 

metod  

322 kvinnliga efterlevande 

mellan 60-85 år gamla; M=71. 
Totalt sju intervjuer 

genomfördes med 2 

månaders intervall 

över en 1-årig period. 

Telefonintervjuer 

genomfördes vid 2 

månader, 4 månader, 8 

månader och 10 

månader. 

Observationsstudie. 

Korrelationsanalys. 

De efterlevande vars sociala nätverk 

innehöll mer nya sociala kontakter 

var signifikant mer ensam. Varken 

återskapade eller intensifierade 

sociala band ändrade deras känsla 

av ensamhet. 

Medelhög  

 


