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Abstrakt 

Andelen äldre personer ökar kontinuerligt i världen. Att lida av ensamhet är ett vanligt 
förkommande fenomen bland äldre. Ensamhet kan vara både ett emotionellt och ett fysiskt 
lidande för den enskilde individen. Syftet med studien var att sammanställa kunskap om 
socialt stöd till äldre som lider av ensamhet. Utifrån syftet utformades två frågeställningar: på 
vilket sätt socialt stöd kan ges? och vad finns det för effekter av socialt stöd? Studien 
genomfördes som en systematisk litteraturöversikt och innefattade nio kvantitativa artiklar 
och en artikel med både kvantitativ och kvalitativa ansats. Deltagarna i studierna var alla över 
65 år. Analysen resulterade i fyra kategorier under respektive frågeställning. Olika stöd som 
påvisades var stöd med hjälp av teknisk utrustning som internet och telefon, stöd från 
närstående, stöd från gemenskap och olika stödgrupper. Effekterna av de olika sociala stöden 
var minskad ensamhet, samhörighet, socialt engagemang och ökat välbefinnande. Som 
sjuksköterska är det viktigt att kunna identifiera och individanpassa interventioner för att 
förebygga känslor av ensamhet hos äldre. En öppenhet för nya vinklar av socialt stöd som 
exempelvis användande av internet kan hjälpa många äldre till minskad ensamhet. 
 
Nyckelord: ensamhet, socialt stöd, socialt nätverk, systematisk litteraturöversikt, äldre, äldre 
personer. 
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Under det senaste århundradet har åldersstrukturen i Sverige genomgått stor förändring. 

Samhällets befolkningspyramid har förändrats och idag lever människor längre och färre barn 

föds (Statistiska centralbyrån, 2015). Att andelen äldre ökar i befolkningen innebär även att 

deras behov av vård och omsorg har blivit en allt viktigare fråga för samhället. De äldres 

kroppsliga förmåga försämras med den stigande åldern men även förmågan och möjligheten 

att klara av vardagliga sysslor påverkas (Socialstyrelsen, 2009). Försämrad hälsa leder till 

försämrad livskvalitet, ökat vårdbehov och ökad dödlighet hos den äldre (Routasalo & 

Pitkala, 2003). Definitionen på äldre kan variera i olika länder men enligt World Health 

Organization (WHO, 2015) definieras äldre som personer över 65 år.  
 

Att åldras kan tolkas och ses ur olika perspektiv. Det biologiska åldrandet innebär att se 

åldrandet utifrån sambandet mellan ålder och mortalitet, hur kroppens förmågor nedsätts i 

samband med stigande ålder. Det psykologiska åldrandet fokuserar på åldrandets inverkan på 

inlärningsförmåga, minnet och intelligensen. Ett annat perspektiv är det sociala åldrandet 

vilket omfattar risk för isolering, behov av meningsfulla aktiviteter samt förändrade sociala 

funktioner och roller. Det innefattar även hur väl äldre personer fungerar i ett socialt 

sammanhang (Taghizadeh Larsson, 2009). Potocnik och Sonnentag (2013) beskriver vikten 

av att medverka i sociala aktiviteter för den äldre personens känsla av livskvalitet. Vidare 

beskrivs hur livskvaliteten präglas av den äldres möjlighet till deltagande i aktiviteter som 

bidrar med känslor av glädje och samhörighet.  

 

Enligt Roos och Malan (2012) är ensamhet bland äldre ett vanligt förekommande fenomen 

som ökar i världen. Ensamhet kan definieras som en subjektiv känsla och en medvetenhet hos 

individen om frånvaro av mänskliga relationer (Bekhet, Zauszniewski & Nakhla, 2008). 

Vidare beskrivs ensamhet som en motsvarighet till det objektiva begreppet social isolering 

samt en viktig del i förhållande till livskvalité och välbefinnande (Victor, Scambler, Bond & 

Bowling, 2000). En undersökning gjord på äldre personer i Sverige visade att 68 procent av 

de svarande från särskilt boende, ofta eller då och då var besvärade av ensamhet. 58 procent 

av de äldre som bodde hemma med hemtjänst kände likadant (Holm, 2014). I studien av 

Victor et al. (2000) uppmärksammas mörkertalet i äldre som lider av ensamhet. Där beskrivs 

stigmatiseringen som är kopplat till att bli utpekad som ensam och menar att det är fler äldre 

som lider av ensamhet än vad studier påvisar. Ensamhet som ett begrepp i samhället betraktas 

ofta som ett negativt tillstånd som individer motvilligt erkänner att de lider av. Alla 
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människor lider ibland av ensamhet.  Det hör till människans natur, ändå vill individer inte 

berätta om det (Killeen, 1998).  
 

Förlust, inaktivitet, meningslöshet och social isolering är faktorer som kan framkalla känslor 

av ensamhet hos äldre personer (Kirkevold, Moyle, Wilkinson, Meyer & Hauge, 2013). 

Routasalo och Pitkala (2003) beskriver bidragande faktorer som förändringarna i livet och 

förluster av personer i sin närhet som kommer med åldrandet. Vänner och släktingar 

runtomkring går bort. Att passera 65 år och gå i pension leder ofta till mindre sociala 

kontakter för den äldre. Äldre med begränsade sociala kontakter eller brist på sociala 

kontakter får inte tillräckligt med stöd eller social stimulans. Att ha en nära vän i samma ålder 

som delar samma historia och värderingar och ha regelbunden kontakt med andra vänner och 

grannar motverkar ensamhet. Trots att äldre är omgivna av andra personer kan individens 

egna förväntningar göra att personen ändå känner sig ensam (Routasalo & Pitkala, 2003).  
 

Socialt stöd kan definieras som en process som sker mellan olika individer. Det kan ses som 

en process mellan familjemedlemmar, närstående, vänner och kollegor (Ibarra-Rovillard & 

Kuiper, 2011). Vidare beskrivs hur socialt stöd kan användas för att främja till coping av olika 

situationer i människors liv samt för att minska negativa effekter av stressade livshändelser. 

För att tillhandahålla rätt typ av socialt stöd är det viktigt att se till varje enskild situation och 

därifrån veta vad för stöd personen behöver (ibid). Socialt stöd delas in i formellt och 

informellt socialt stöd. Formellt stöd innebär att individer tillhandahåller stöd från 

organisationer och verksamheter, vilka kan vara både frivilliga och statliga. Informellt stöd 

handlar om relationer med vänner, familj, grannar och anhöriga (Yuan & Ngai, 2012).   
 

Som legitimerad sjuksköterska ingår det i yrkesprofessionen att främja hälsa och förebygga 

ohälsa hos individer (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan skall kunna identifiera behov hos 

individer och samverka med andra aktörer för att kunna tillgodose patientens behov på bästa 

sätt (ibid). Att känna ensamhet innebär ett lidande för den äldre individen både emotionellt 

och fysiskt. Det är därför av stor vikt att sjukvårdspersonal uppmärksammar dessa känslor för 

att kunna stödja och hjälpa de äldre på ett sätt som främjar hälsan (Bekhet et al., 2008). 

Kunskapen kring hur socialt stöd kan användas till äldre som lider av ensamhet behöver 

utökas och uppmärksammas mer för att sjuksköterskor ska kunna utforma individanpassad 

omvårdnad och på så sätt stödja dem till ökad livskvalitet.  
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Syftet med den systematiska litteraturöversikten var att sammanställa kunskap om socialt stöd 

till äldre personer som lider av ensamhet.  
 

Utifrån syftet utformades två frågeställningar:  

- På vilket sätt kan socialt stöd ges? 

- Vad finns det för effekter av socialt stöd?  
 

Metod 

För att skapa en kunskapsöversikt över litteraturstudiens valda område valdes systematisk 

litteraturöversikt som metod. Metoden innebär att tidigare vetenskapliga studier inom ett visst 

ämne granskas och analyseras för att få en bättre förståelse om ett problem eller fenomen. 

Systematiska litteraturöversikter bidrar till att kunskapen inom omvårdnaden utvecklas 

eftersom förståelse för olika problem/fenomen förbättras (Whittemore & Knafl, 2005). I en 

systematisk litteraturöversikt är det möjligt att använda vetenskapliga studier som har olika 

metodologiska ansatser (Holopainen, Hakulinen & Tossavainen, 2008). 

 

Litteratursökning 

Studien påbörjades med en pilotsökning som skedde i databaserna PubMed, Cinahl och 

ProQuest för att få en uppfattning över tillgänglig vetenskaplig litteratur inom valt område 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s.61-62). Därefter tydliggjordes studiens syfte, 

frågeställningar samt inklusionskriterier bestämdes för att begränsa sökningarna i databaserna. 

Inklusionskriterierna för artiklarna ingående i denna studie var personer över 65 år, studier 

skrivna på engelska och att de skulle vara utförda senast år 2000. Alla söktermer söktes först i 

de olika databasernas uppslagsverk thesaurus för att använda de korrekta sökorden i 

sökningen samt för att få upp relevanta artiklar vid sökningen enligt Willman et al. (2011, s. 

69-71). I PubMed kallas dessa termer för Medical Subject Headings (MeSH) och i Cinahl 

benämns de som Cinahl Headings (CH). Om söktermerna inte fanns med i thesaurus innebar 

det att dessa söktermer söktes som fritext (ibid). Den systematiska sökningen utfördes i 

databaserna PubMed och Cinahl. Söktermerna som användes var loneliness, social support, 

social network, aged och older people. Varje sökterm söktes först separat för att sedan 

kombineras med Booleska sökoperatörerna OR och AND. Booleska sökoperatörerna 

användes för att sökningen skulle inriktas till valt ämnesområdet och få fram relevant 

vetenskaplig litteratur (Willman et al., 2011, s. 72-73). I Cinahl begränsades sökningen 

ytterligare genom att använda Exclude Medline records för att undgå eventuella dubbletter av 
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artiklarna. Efter sökningen lästes titlar och abstrakt för att kunna välja artiklar som svarade 

mot syftet. Efter ytterligare genomgång valdes artiklar bort på grund av att de var 

översiktsstudier och denna studie skulle bygga resultat på primärstudier. Fler bortfall av 

artiklar skedde när ålderskategorin inte stämde överens med inklusionskriterierna eller att 

studien inte svarade mot syftet. Den systematiska sökningen resulterade i 10 artiklar som 

svarade mot syftet och frågeställningarna. 9 av artiklarna har kvantitativ ansats och 1 artikel 

har både kvantitativ och kvalitativ ansats. Sökningarna i de olika databaserna samt deras 

kombinationer redovisas i tabell 1. 

 
Tabell 1 Översikt av litteratursökning 
 
Syftet med sökning: sammanställa kunskap om socialt stöd hos äldre som lider av ensamhet 

Söknr            *)       Söktermer                                                                  Antal träffar        Antal                      
                                                                                                                                                            
valda 
Pubmed 2015 02 09 
Begränsningar: + 65 år, från år 2000, engelska, peer reviewed, full text 
1 MSH Loneliness 2269  
2 MSH Social support 52269  
3 FT Social network 263255  
4  2 or 3 263256  
5 FT Older people 220296  
6  1 and 4 and 5 157 9 
CINAHL 2015 02 09 
Begränsningar: + 65 år, från år 2000, engelska, peer reviewed, full text, exclude medline record 
7         CH Loneliness 1501  
8         FT Social support 13590  
9         CH Social network 8289  
10 
11 
12 
13 
14 

 
        CH 
        FT 

8 or 9 
Aged 
Older people 
11 or 12 
7 and 10 and 13 

20995 
348618 
12152 
351002 
10 

 
 
 
 
1 

*MSH – MeSH termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT –

fritext sökning. 

 

Kvalitetsgranskning 

Varje artikel kvalitetsbedömdes med hjälp av Willman et al. (2011, s. 171-176) protokoll för 

kvalitetsgranskning. Protokollet modifierades för att passa de aktuella artiklarna inför 

kvalitetsgranskningen det vill säga att frågor som inte var relevanta ströks från protokollet. I 

kvalitetsbedömningen granskades studiernas urval, antalet deltagare i studien, metod som 

används samt vilka instrument som använts och studiens resultat (ibid). Vid 

kvalitetsgranskningen blev artiklarna tilldelade ett poäng för varje punkt som uppfylldes i 
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kvalitetsgranskningsprotokollet som därefter räknades om till procent av möjliga poäng för att 

gradera kvaliteten på artiklarna. Hög kvalitet motsvarade 80-100%, medel kvalitet 70-79% 

och låg kvalitet 60-69% enligt Willman et al. (2006, s. 96). Studier med en kvalitet under 60 

% (n=2) valdes bort för att öka trovärdighet för denna studie. För att öka trovärdigheten har 

författarna valt att granska artiklarna separat för att sedan jämföra granskningarna med 

varandra. Resultatet av kvalitetsgranskningen redovisas i tabell 2 för att ge en översiktlig bild 

av artiklar ingående i analysen (Willman et al., 2011, s. 93-94).   

 
Tabell 2 Översikt av de vetenskapliga artiklar ingående i analysen (n=10 ) 

Författare/År Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling 
/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
 

Cotten et al. 
(2013)  
USA 

Kvantitativ 205 Strukturerade 
intervjuer. 
Statistisk analys. 

Internet gjorde det lättare 
för de äldre att möta nya 
människor och hålla 
kontakten med andra. 
Känslor av ensamhet 
reducerades och känslor 
av samhörighet ökade. 

Medel 

 
Dale et al.            
(2010) 
Norge 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drageset 
(2004) 
Norge 
 
 
 
 
Drageset et al. 
(2011) 
Norge 
 
 
 
 
Nyqvist et al.   
(2013) 
Sverige & 
Finland 
 

 
Kvantitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvantitativ 
 
 
 
 
 
 
Kvantitativ 
 
 
 
 
 
 
Kvantitativ 

 
242 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
113 
 
 
 
 
 
 
227 
 
 
 
 
 
 
483 

 
Strukturerade 
intervjuer. 
Statistisk analys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strukturerade 
intervjuer. 
Statistisk analys. 
 
 
 
 
Strukturerade 
intervjuer. 
Statistisk analys. 
 
 
 
 
Strukturerade 
intervjuer. 
Statistisk analys. 

 
Kontakt med närstående, 
grannar och religiösa 
samfund minskade 
känslor av ensamhet 
genom att de äldre kände 
samhörighet med andra 
människor. 
Telefonkontakt skapade 
trygghet och minskade 
känslor av ensamhet. 
 
Social kontakt med 
närstående samt 
telefonkontakt med 
anhöriga minskade 
känslor av ensamhet hos 
de äldre.  
 
Kontakt med familj och 
vänner minskade känslor 
av ensamhet. Att inte få 
socialt stöd av andra 
människor gjorde känslor 
av ensamhet mer påtaglig. 
 
Att få besök av andra 
minskade känslor av 
ensamhet hos de äldre. 
Känslor av ensamhet var 
associerat med depression 

 
Hög 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medel 
 
 
 
 
 
 
Hög 
 
 
 
 
 
 
Medel 
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Fortsättning, Tabell 2 Översikt av de vetenskapliga artiklar ingående i analysen (n=10 ) 

Författare/År Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling 
/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
 

Routasalo et al. 
(2006) 
Finland 

Kvantitativ 
 
 

4113 Enkäter. 
Statistisk analys. 

Förväntningar på 
relationer med barn och 
vänner var associerat med 
ensamhet. Att leva ensam, 
inte bli förstådd av sina 
nära och depression 
bidrog till känslor av 
ensamhet. 
 

Hög 
 
 
 
 
 
 
 
 

Routasalo et al. 
(2009) 
Finland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saito et al. 
(2012) 
Japan 
 
 
 
Tsai et al. 
(2010) 
Taiwan 
 
 
 
 
 
Tse (2010) 
Kina 

Kvantitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvantitativ 
 
 
 
 
 
Kvantitativ 
 
 
 
 
 
 
 
Kvantitativ/
Kvalitativ 

235 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63 
 
 
 
 
 
57 
 
 
 
 
 
 
 
53 

Strukturerade 
intervjuer, 
enkäter. Statistisk 
analys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enkäter. 
Statistisk analys. 
 
 
 
 
Strukturerade 
intervjuer. 
Statistisk analys. 
 
 
 
 
 
Enkäter, 
intervjuer. 
Statistisk analys, 
kvalitativ 
innehållsanalys 

Stödgruppen ökade 
deltagarnas sociala 
nätverk och bidrog till nya 
vänner som de fortsatte att 
träffa efter studien. 
Majoriteten av de äldre i 
interventionsgruppen 
upplevde att deras 
ensamhets känslor 
mildrats under tiden de 
var med i studien. 
 
Grupp programmet hade 
positiv effekt på 
välbefinnandet hos de 
äldre. Känslor av 
ensamhet minskade. 
 
De äldre fick delta i 
videokonferens med sina 
anhöriga som bidrog till 
mindre känslor av 
ensamhet efter både en 
vecka och tre månader 
efter studien. 
 
Trädgårdsarbetet bidrog 
till ökad social aktivitet, 
fysisk aktivitet, ökad 
livstillfredsställelse och 
reducerade känslor av 
ensamhet hos de äldre. 

Hög 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hög 
 
 
 
 
 
Hög 
 
 
 
 
 
 
 
Medel 

 

Dataanalys 

Dataanalysen av de vetenskapliga artiklarna genomfördes utifrån Holopainen et al. (2008) 

metod för dataanalys vid systematiska litteraturöversikter. Artiklarna lästes igenom flera 

gånger för att få en djupare förståelse för helheten av innehållet. Textenheterna från varje 

studie extraherades för att sedan vidare analyseras. Textenheter i denna studie innefattade ord, 

meningar och fraser som svarade mot studiens frågeställningar. Nästa steg i dataanalysen var 

att sortera textenheterna utifrån frågeställningarna. Varje textenhet kodades med en bokstav 
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och siffra för att kunna återkopplas till ursprungskällan. Textenheterna översattes sedan från 

engelska till svenska, därefter kondenserades textenheterna. Kondensering innebär en 

förkortning av textenheten utan att förlora kärnan i texten (ibid). Nästa steg i analysen var att 

analysera textenheterna för att kunna föra samman textenheter med liknande innehåll till 

kategorier som svarade mot studiens frågeställningar. Under respektive frågeställning 

framkom fyra kategorier. 
 

Resultat 
Resultatet i denna litteraturstudie presenteras utifrån respektive frågeställning. Inledningsvis 

redovisas resultatet i form av tabell, sedan vidare beskrivning i brödtext. 

 

Olika sätt att ge socialt stöd 

I tabell 3 redovisas de kategorier av socialt stöd som framkommit i de olika artiklarna i denna 

studie. För att tydliggöra tabellen är det markerat med ett X när artikeln tar upp respektive 

stödform.  
 
 
Tabell 3 Olika sätt att ge socialt stöd  

Författare     Socialt stöd 
 Stöd från tekniskt 

utrustning 
Stöd från närstående Stöd från gemenskap Stödgrupper  

Cotten et al. (2013) 
 

X     

Dale et al. (2010) 
 

X X X   

Drageset (2004) 
 

X X X   

Drageset et al. 
(2011) 
 

 X X   

Nyqvist et al. 
(2013) 
 

X X    

Routasalo et al. 
(2006) 
 

 X    

Routasalo et al. 
(2009) 
 

   X  

Saito et al. (2012) 
 

   X  

Tsai et al. (2010) 
 
Tse (2010) 

X   X 
 
X 
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Stöd från teknisk utrustning 

I fem av studierna (Cotten, Anderson & McCullough, 2013; Dale, Saevareid, Kirkevold & 

Söderhamn, 2010; Drageset, 2004; Nyqvist, Cattan, Andersson, Forsman & Gustavson, 2013; 

Tsai, Tsai, Wang, Chung & Chu, 2010) beskrevs teknisk utrustning som en form av socialt 

stöd till äldre. Att använda sig av dator och telefon för att hålla kontakten med närstående 

vidgade den äldres möjligheter till kontinuerlig kontakt med andra. Cotten et al. (2013) 

beskrev användandet av internet som en form av socialt stöd. De äldre fick delta i ett åtta 

veckors program där de fick möjlighet att träna på att använda dator och internet för att utöka 

kommunikation med familj och vänner samt för att söka fram information. Tsai et al. (2010) 

beskrev hur datorn och internet användes för videokonferens. Fem minuter i veckan under tre 

månaders tid fick de äldre i studien kommunicera med sin familj via videokonferens. Även 

telefonkontakt med sitt sociala nätverk och kontinuiteten av den visades vara ett socialt stöd 

(Dale et al., 2010; Nyqvist et al., 2013; Drageset, 2004). 

 

Stöd från närstående 

I fem av studierna (Dale et al., 2010; Drageset, 2004; Drageset, Kirkevold & Esphaug, 2011; 

Nyqvist et al., 2013; Routasalo, Saivikko, Tilvis, Strandberg & Pitkälä, 2006) 

uppmärksammades det sociala stödet som kontinuiteten av kontakt med familj, vänner, 

grannar och kollegor. I studien av Dale et al. (2010) hade majoriteten av de äldre barn och 

barnbarn som de hade kontakt med minst en gång i veckan och genom det fick socialt stöd, 

något som även Drageset (2004) beskrev i sin studie. Routasalo et al. (2006) beskrev hur det 

sociala stödet påverkades av antal barn och vänner som de äldre har en relation med och 

förväntningarna och tillfredställelse de fick av dessa relationer. I Drageset et al. (2011) studie 

framkom det att beroende på hur mycket och hur ofta de äldre hade kontakt med sin familj, 

vänner och grannar hade betydelse för att känna ett socialt stöd. Fortsättningsvis beskrev 

studien att även om den äldre hade en sambo eller särbo förbättrades det sociala stödet 

eftersom den äldre fann stöd i sin partner. Att regelbundet kunna ta emot besök och att kunna 

besöka andra beskrevs av Nyqvist et al. (2013) som en form av socialt stöd men också att ha 

en nära vän att samtala med samt det sociala stödet i att bo tillsammans med någon. 

 

Stöd från gemenskap 

Tre av studierna (Dale et al., 2010; Drageset, 2004; Drageset et al., 2011) beskrev hur socialt 

stöd kunde fås genom att känna gemenskap från olika sammanhang. Regelbunden kontakt 

med religiösa organisationer som bidrog till gemenskap var enligt Dale et al. (2010) 
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ytterligare en form av socialt stöd. Vidare beskrev Dale et al. (2010), Drageset (2004) och 

Drageset et al. (2011) det sociala stöd äldre fick genom återkommande besök från 

hemsjukvård och gemenskapen de äldre kände med vårdpersonalen. Drageset et al. (2011) 

menar att äldre fick socialt stöd i relationer där man kunde dela sina tankar och gemensamma 

intressen. Dessa känslomässiga relationer skapade en trygghet och närhet som stöd för den 

äldre. Att känna sig behövd och kunna ta hand om andra bidrog till gemenskap och sågs också 

som ett socialt stöd (Drageset et al., 2011). 

 

Stödgrupper 

Att få stöd genom att delta i olika grupper uppmärksammades i tre studier (Routasalo, Tilvis, 

Kautiainen & Pitkala, 2009; Saito, Kai & Takizawa, 2012; Tse, 2010). Psykosocial grupp med 

inriktning på olika aktiviteter för äldre beskrevs av Routasalo et al. (2009) som en form av 

socialt stöd. De äldre fick delta i olika aktiviteter som inriktades på konst, där de äldre fick 

inspireras av olika konstnärer, utföra konst på egen hand samt besöka olika 

kulturarrangemang. I stödgruppen ingick även att delta i olika fysiska aktiviteter samt att delta 

i diskussioner och gruppterapi där de fick skriva ner känslor, tankar och erfarenheter. 

Routasalo et al. (2009) lade stor vikt på att de äldre i studien skulle känna trygghet i gruppen 

och ge möjlighet till att skapa nya kontakter. Saito et al. (2012) hade i sin studie gruppbaserad 

utbildning i form av kognitivt och socialt stödprogram. De äldre fick delta i 

utbildningsprogrammet vid fyra tillfällen. Vid träffarna lades fokus på att de skulle bekanta 

sig med varandra, diskutera upplevelser och tankar, vilka intressen som fanns samt om det 

fanns behov av stöd. Tse (2010) beskrev ett åtta veckors trädgårdsprogram för äldre som 

socialt stöd. De äldre fick tillsammans i grupp ansvara för trädgårdsarbetet inne på ett 

äldreboende. Kombinerat med trädgårdsarbetet fick de äldre i gruppsamtal dela tankar och 

känslor med varandra.  

 

Sammanfattning  

Socialt stöd kan ges i olika former och denna litteraturstudie har uppmärksammat fyra olika 

områden; stöd med hjälp av teknisk utrustning, stöd från närstående, stöd från gemenskap och 

stödgrupper. Att få stöd från teknisk utrustning kunde vara att genom internet och telefon 

hålla kontakten med sina anhöriga. Närståendestödet beskrevs som kontakten de äldre hade 

med sina familjer, vänner och grannar. Vidare beskrevs det sociala stödet i form av en sambo 

eller särbo för den äldre. Att ta emot besök och kunna besöka andra beskrivs som ytterligare 

ett socialt stöd. Genom att känna gemenskap från vårdpersonal, kontakt med religiösa 
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organisationer och i relationer där man delar tankar och intressen var också ett stöd för den 

äldre. Även att kunna ta hand om andra bidrog till gemenskap. Slutligen framkom i denna 

studie det sociala stödet de äldre fick genom att delta i olika stödgrupper.  

 

Effekter av socialt stöd 

I tabell 4 redovisas resultatet av de effekter som framkom i de olika artiklarna i denna studie. 

Det är markerat med ett X då de olika effekterna framkommit i artiklarna. 

 
Tabell 4 Effekter av socialt stöd 

Författare Effekter av socialt stöd 
 Minskad            

ensamhet 
Samhörighet Socialt engagemang Ökat välbefinnande   

Cotten et al. 
(2013) 
 

X X     

Dale et al. (2010)  X X X   

 
Drageset (2004) 
 

 
X 

   
X 

  

Drageset et al. 
(2011) 
 

X   X   

Nyqvist et al. 
(2013) 
 

X   X   

Routasalo et al. 
(2006) 
 

X      

Routasalo et al. 
(2009) 
 

X  X X   

Saito et al. (2012) X X  X   

 
Tsai et al. (2010) 
 
Tse (2010) 

 
X 
 
X 

 
X 

 
 
 
X 

 
X 
 
X 

  

 

 

Minskad ensamhet 

Effekter av minskade känslor av ensamhet beskrevs i nio av studierna (Cotten et al., 2013; 

Drageset, 2004; Drageset et al., 2011; Nyqvist et al., 2013; Routasalo et al., 2006; Routasalo 

et al., 2009; Saito et al., 2012; Tsai et al., 2010; Tse, 2010). Minskade känslor av ensamhet 

och isolering visades genom användning av dator och internet för att hålla kontakt med 

vänner, familj och för att söka fram information (Cotten et al., 2013). Drageset (2004) visade i 

sin studie att känslor av social- och känslomässig ensamhet minskade hos de äldre genom 
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regelbunden telefonkontakt med familj, vänner och grannar. I studien av Tsai et al. (2010) 

fick de äldre möjlighet att använda sig av videokonferens för att utöka kontakten med sina 

närstående. Effekten av videokonferensen blev minskade känslor av ensamhet hos de äldre, 

vilket bekräftades vid en vecka och vid tre månader efter studiens genomförande. Drageset 

(2004) beskrev även att känslor av social ensamhet minskade vid regelbunden kontakt med 

familj och vänner. Enligt Drageset et al. (2011) fick de äldre minskade känslor av ensamhet 

när de levde tillsammans med en partner. Vidare beskrevs den känslomässiga anknytningen 

och närheten till en annan betydelsefull person, som exempelvis vårdpersonal, för den äldre 

som bidragande faktor till minskad ensamhet. Nyqvist et al. (2013) beskrev i sin studie att 

minskade känslor av ensamhet framkom hos de äldre som var tillfreds med sina relationer. 

Routasalo et al. (2006) påpekade sambandet mellan minskad ensamhet och förväntningar och 

tillfredsställelser av de äldres relationer med barn och vänner. Att regelbundet få besök samt 

att själv kunna besöka andra i sin närhet minskar ensamheten (Nyqvist et al., 2013).  

Minskad ensamhet visades sig i de studier (Routasalo et al., 2009; Saito et al., 2012; Tse, 

2010) där äldre fick delta i stödgrupper i olika former. I Saito et el. (2012) studie varade 

effekten i sex månader efter studiens slut. 

 

Samhörighet 

Fem studier (Cotten et al., 2013; Dale et al., 2010; Routasalo et al., 2006; Saito et al., 2012; 

Tse, 2010) beskrev hur socialt stöd bidrog till att de äldre kände en förbättrad samhörighet 

med andra människor. Att lättare kunna kommunicera med andra människor och kunna skapa 

nya kontaktar bidrog till ökad samhörighet hos de äldre då de hade tillgång till dator och 

internet (Cotten et al., 2013). De äldre påpekade även att internet hade möjliggjort för dem att 

lättare kunna återuppta kontakta med bekanta. Denna förbättrade tillgänglighet som internet 

medförde gjorde att de äldre kände att de nu på ett lättare sätt kunde fortsätta hålla kontakten 

med sin familj, vänner och även nyfunna vänner. Ökad samhörighet och socialt samspel 

visades även hos de äldre som hade ett större kontaktnätverk av familj, syskon, vänner, 

grannar och religiösa organisationer (ibid). De äldre som var mer involverade i aktiviteter av 

olika former kände större samhörighet med andra (Dale et al., 2010). Routasalo (2006) 

beskrev effekten av ökad samhörighet hos de äldre som upplevde att de hade tillräcklig 

kontakt med sina barn. Genom att få möjlighet att träffas då och då medförde att de äldre 

kände sig närmare sina barn vilket gav en känsla av samhörighet med dem. I Saito et al. 

(2012) studie beskrevs hur de äldre kände en samhörighet genom att delta i ett stödprogram. 

Det framkom att de äldre efter studiens slut fick känslor till de andra deltagarna som handlade 
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om att de kände en samhörighet med varandra. Ökad gemenskap bidrog till bättre 

samhörighet mellan de äldre på boendet då de fick delta i trädgårdsprogrammet (Tse, 2010). 

Programmet visade på en signifikant förbättring gällande det sociala nätverket i jämförelse 

med äldre som inte deltog i studien. En av de äldre i studien uttryckte sig  

 

I was no longer alone; now I had become a team member in this gardening activity… 

I met new friends and we talked (Tse, 2010, s. 955). 

 

Genom den ökade samhörigheten träffade de äldre nya vänner och de fick någon att dela sina 

gemensamma intressen med. De äldre beskrev även möjligheterna som hade skapas genom 

deltagandet i trädgårdsprogrammet, de hade fått chansen att börja umgås med andra 

människor och dela deras tankar och erfarenheter med andra (Tse, 2010).  

 

Socialt engagemang 

Fyra studier (Cotten et al, 2013; Dale et al., 2010; Routasalo et al., 2009; Tse, 2010) visade 

vilka effekter socialt stöd hade på de äldres sociala engagemang. De äldre kände sig mer 

socialt engagerade då både kvaliteten och kvantiteten i kommunikationen med andra 

människor förbättrades genom användandet av internet (Cotten et al., 2013). De äldre fick en 

mer regelbundet kommunikation med sitt kontaktnätverk vilket påverkade deras sociala 

interaktioner (ibid). Det sociala engagemanget förbättrades även hos de äldre som hade 

regelbunden telefonkontakt med sin familj och vänner jämfört med äldre som använde 

telefonen mer begränsat (Dale et al., 2010). I studier (Routasalo et al., 2009; Tse, 2010) 

beskrev hur det sociala engagemanget och den sociala aktiviteten ökade hos äldre som deltog 

i stödgrupper. De hade fått nya vänner och bekantskaper jämfört med de äldre som inte deltog 

i studierna. De äldre upprätthöll även de nya bekantskaperna efter studiens slut och fortsatte 

att träffas på eget initiativ efteråt. Majoriteten av de äldre träffade även deltagare från gruppen 

under andra tillfällen och inte enbart på gruppträffarna. De äldre fick genom stödgrupperna 

dela kunskaper och färdigheter med varandra.  

 

Ökat välbefinnande 

Åtta studier (Dale et al., 2010; Drageset, 2004; Drageset et al., 2011; Nyqvist et al., 2013; 

Routasalo et al., 2009; Saito et al., 2012; Tsai et al., 2010; Tse, 2010) visade på effekter av 

socialt stöd i form av ökat välbefinnande hos de äldre. Tsai et al. (2010) beskrev ökat 

välbefinnande av att de äldre fick uppskattande och känslomässigt socialt stöd samt att 



 15 

depressiva symptom minskade hos de äldre. I studier (Dale et al., 2010; Drageset, 2004) 

beskrevs ett ökat välbefinnande hos de äldre när de kände sig bekräftade, värdefulla, trygga 

och behövda av andra genom regelbunden telefonkontakt med personer som delade deras 

intressen och gav adekvat stöd. Även i Routasalo et al. (2009) studie upplevde äldre ökade 

känslor av att känna sig behövd vilket bidrog till att livet kändes meningsfullt. Vidare beskrev 

Dale et al. (2010) hur kontinuerlig kontakt med syskon, grannar, vänner, kollegor och 

religiösa organisationer ökade känslor av att känna sig värdefull och behövd av andra. Även i 

Routasalo et al. (2009) och Saito et al. (2012) studier ökade de äldres känsla av välbefinnande 

genom deltagande i stödgrupper. Studierna visade att de äldres välbefinnande kvarstod efter 

studiernas genomförande. Drageset et al. (2011) menade att det är kvaliteten av det sociala 

stödet som ökade välbefinnandet. I Tse (2010) studie förbättrades välbefinnandet på flera 

olika sätt. De äldre som deltog i studiens trädgårdsprogram hade en signifikant förbättring 

gällande tillfredsställelse av livet jämfört med deltagarna som inte ingick i programmet. 

Känslor av glädje och lycka uttrycktes av majoriteten av de äldre. En deltagare uttryckte  

 

 For sure, I got great pleasure from the gardening program. I am happy  

(Tse, 2010, s. 955). 

 

Andra deltagare uttryckte hur studien ökade deras motivation till mer aktivitet och rörelse 

vilket ökade deras välbefinnande. Vidare menade Tse (2010) att trädgårdsprogrammet var en 

lämplig aktivitet för äldre då det förbättrade deras psykiska hälsa och mentala förmåga. Enligt 

Nyqvist et al. (2013) ökade livskvaliteten och välbefinnandet då äldre fick ingå i sociala 

gemenskaper med andra.  

 

Sammanfattning 

I denna litteraturstudie har det framkommit fyra effekter av socialt stöd, minskad ensamhet, 

samhörighet, socialt engagemang och ökat välbefinnande. Studien visade att de äldre fick 

minskade känslor av ensamhet, ökade känslor av samhörighet och ökat social engagemang 

genom användning av internet och telefon för att hålla kontakt med sina närstående. Känslor 

av ensamhet minskade och ett ökat välbefinnande visades genom att vara tillfreds med sina 

relationer eller genom att delta i stödgrupper. De äldre kände även ökad samhörighet och ökat 

socialt engagemang genom att delta i stödgrupper. Samhörighet ökade hos de äldre som hade 

önskvärd kontakt med sina barn.  
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Diskussion 
Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att sammanställa kunskap om socialt stöd 

hos äldre personer som lider av ensamhet. Studien visar resultat på hur socialt stöd kan ges 

samt vilka effekter det finns av socialt stöd. Dataanalysen resulterade i fyra kategorier under 

respektive frågeställning. Kategorierna som svarar på frågan, vilket sätt kan socialt stöd ges 

var; stöd med hjälp av teknisk utrustning, stöd från närstående, stöd från gemenskap och 

stödgrupper. Kategorierna som beskriver vilka effekter som finns av socialt stöd var; minskad 

ensamhet, samhörighet, socialt engagemang och ökat välbefinnande. 

 

I denna systematiska litteraturöversikt framkom att de äldre kände ett socialt stöd av att 

använda telefon och internet. Resultatet i studien visar att användning av telefon och internet 

medför positiva effekterna för de äldre. Genom att använda sig av tekniskt utrustning hade de 

äldre minskade känslor av ensamhet, mer kontinuerlig kontakt med sina närstående, hade 

lättare att ta kontakt med nya människor samt att de återupptog lättare kontakten med gamla 

bekanta. Detta medförde att de äldre kände en ökad samhörighet med andra. Även Banbury et 

al. (2014) och Grimsbø, Engelsrud, Ruland, och Finset (2012) beskriver att personer som har 

tillgång till internet känner att de har lättare att träffa nya människor. Vidare beskrivs att 

genom internet kände personer att det var skönt att kunna ha gruppträffar genom dator och 

inte behöva träffas ansikte mot ansikte. Även då personer inte orkar ta sig ut och möta andra 

dagligen kan internet ge möjligheten att möta andra att dela sina tankar, erfarenheter och 

kunskaper med. Grimsbø et al. (2012) beskriver vidare hur datorn blev en vän för individen 

då den fick en central plats i deras liv då de kunde logga in när som helst på dygnet. Denna 

tillgänglighet minskade känslor av ensamhet. 

  

Utifrån resultatet från denna litteraturstudie anser författarna att synen på socialt stöd behöver 

vidgas och att tekniskt stöd behöver utnyttjas ytterligare som ett komplement för de äldre. 

Hogeboom, McDermott, Perrin, Osman och Bell-Ellison (2010) anser också att bara använda 

sig av internet som kontaktkälla kan distansera individen från fysiska sociala kontakter. 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att internet kan vara ett komplement till den fysiska 

formen av kontakt med andra för att förebygga social isolering och ensamhet. Då dagens 

samhälle bygger på teknologi vore det positivt för de äldre om de kan få stöttning i 

inlärningen av datorer för att kunna utöka sitt sociala engagemang och skapa nya kontakter. 
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Att erbjuda äldre datakurser och uppmuntra till användning av offentliga datorer på 

exempelvis bibliotek skulle kunna hjälpa den äldre individen in i teknikens värld. 

 

Denna systematiska litteraturöversikt uppmärksammar det sociala stödet som de äldre får från 

familj, vänner och grannar. Genom regelbunden kontakt och besök av närstående och att själv 

kunna besöka andra visade sig minska känslor av ensamhet hos de äldre. Resultatet från 

denna studie visade också att betydelsen av att vara tillfredsställd med sina relationer var 

viktigt för att kunna fungera som socialt stöd för den äldre och minska ensamheten. Liknande 

resultat kan ses i studien av McCann, Lubman och Clark (2012) som beskriver betydelsen av 

familjen när en person lider av depression. Genom regelbunden kontakt med familjen och 

känna att familjen fungerar som ett socialt stöd minskade de depressiva symptomen och deras 

välbefinnande ökade. Relationen hade betydelse för personens välbefinnande, var relationen 

tillfredsställande och förtroendefull ökade välbefinnandet och personen kände att de vågade 

öppna upp sig för sin familj. Att kontinuerligt ha kontakt med sin familj och vänner ökade 

känslan av närhet och förtroende ökade för sina närstående (ibid). Betydelsen av närstående 

beskrivs vidare av Warwick, Joseph, Cordle och Ashworth (2004). Studien beskriver hur 

viktigt det var med närståendes omtanke och vikten av att någon lyssnade, vilket i sin tur 

ledde till att de närstående förstod bättre hur de kände sig. Att känna sig älskad, värdefull och 

ovillkorligt accepterad av sina närstående var en viktig del i det sociala stödet.  

Antonovskys (2005, s. 45) teori om känslan av sammanhang (KASAM) styrker detta resultat 

genom att beskriva hanterbarheten som innebär att ha resurser till sitt förfogande när 

individen ställs inför svårigheter. Genom att ha en hög hanterbarhet känner sig inte individen 

som ett offer inför utmaningar/svårigheter. Resurser innebär personer som individer kan lita 

på och räkna med, som vänner, familj, kollegor eller religion. Resultatet i denna 

litteraturstudie visade att de äldre fick socialt stöd från gemenskap och att de äldre upplevde 

stöd om de tillhörde någon religiös organisation. Morgan, Gaston-Johansson och Mock (2005) 

beskrev att socialt stöd i form av religiösa organisationer ökade välbefinnandet och gav en 

mening med livet.  

 

I denna studie framkom även det positiva inflytandet och sociala stöd som uppstår när det 

skapas en relation mellan den äldre och vårdpersonalen. De äldre upplever en trygghet och 

närhet i och med relationen vilket medför att stöd uppstår. Även Carpenter (2002) beskriver 

hur socialt stöd kan fås av vänner på äldreboenden och av vårdpersonal. De äldre som 

upplevde socialt stöd från sina vänner och rumskamrater på äldreboende kände sig inte 
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deprimerade, var mer positiva till sinnet och kände sig lyckliga. Vårdpersonalens attityder och 

inställningar påverkade också hur de äldre upplevde det sociala stödet från dem. De äldre som 

var nöjda med sin relation med vårdpersonalen kände glädje och var mer tillfredsställda med 

livet. Relationen med vårdpersonal är av stort värde för de äldre men påpekar samtidigt att 

störst betydelse har vännerna/rumskamraterna. Detta på grund av att vårdpersonalen har ett 

professionellt förhållningssätt som de alltid måste förhålla sig till och därför blir det sällan 

samma djupa relation som med vänner och rumskamraterna på äldreboendet. Med 

rumskamraterna spenderar de äldre mycket tid och då har de möjlighet till interaktion och 

delar samma utmaningar och omständigheter, vilket bidrar till känslor av samhörighet. Vidare 

beskrivs betydelsen av vårdpersonalen som socialt stöd i studien av Warwick et al. (2004). 

Både sjuksköterskor och läkare upplevs i denna studie som en form av känslomässigt stöd 

som var stöttande och förstående. I studien uppskattades även omvårdnaden och hur 

vårdpersonalen tog sig tid att lyssna och samtala med individerna.  

 

Litteraturstudiens resultat visade vidare att de äldre kände stöd när de var socialt engagerade 

och fick möjlighet att dela sina tankar och intressen med andra människor. Stephens, Alpass, 

Towers och Stevenson (2011) beskrev vikten av att ha ett brett kontaktnätverk som inte enbart 

innefattade familjen. Att få stöd från gemenskap ökade det sociala och känslomässiga stödet 

och gav en känsla av socialt engagemang. Stödgrupper bidrog till ökat socialt engagemang, 

ökat välbefinnande och de äldre kände mer samhörighet. Tilburg (2000), Winzelberg et al. 

(2003) och Warwick et al. (2004) beskrev likt denna studie hur stödgrupper har positiva 

effekter på individen. Att få samtala och umgås i grupp där man befinner sig i samma 

situation är stärkande för självkänslan, ökar samhörigheten och det är lärorikt för den enskilde 

individen att få ta del av andras erfarenheter och kunskaper. Detta i liknelse med stödgrupper 

för äldre visade vad grupper med deltagare i samma situation kunde tillföra för den enskilde 

individen. Resultatet i denna studie visade att stödgrupper bidrog till fortsatt socialt 

engagemang och att personer som ingår i stödgrupper även fortsatte att träffas och samtala 

med varandra efter studiens slut. Liknande resultat kunde ses i studien av Winzelberg et al. 

(2003) där nya stödgrupper startades på eget initiativ av deltagarna efter studiens slut.  

 

Kliniska implikationer 

Författarna anser att det är viktigt som vårdpersonal att kunna erbjuda olika aktiviteter och 

grupper till de äldre där de kan delta. Som sjukvårdspersonal ska man motivera och 



 19 

uppmuntra de äldre till att delta vid olika aktiviteter och grupper för att upprätthålla det 

sociala engagemanget. På äldreboende är det vanligt förekommande att det erbjuds olika 

former av aktiviteter för de boende att delta i. För de som inte vill eller kan delta vid dessa bör 

man utforma individanpassade aktiviteter. De Guzman et al. (2012) skriver i sin studie att de 

är viktigt att vårdpersonal sammanför de äldre till olika gruppinterventioner för att de ska få 

möjlighet att dela erfarenheter, tankar, kunskaper och färdigheter med varandra. 

Fortsättningsvis beskrivs att får de äldre denna möjlighet att träffa andra äldre människor kan 

det leda till både minskad ensamhet, ökad livstillfredsställelse, ökar socialt engagemang och 

minskad social isolering. För de äldre som bor hemma förslår författarna att information om 

olika aktiviteter inom kommunen ska erbjudas och förmedlas till dem.  

Metod diskussion 

Studien utformades som en systematisk litteraturöversikt för att skapa en kunskapsöversikt 

över hur socialt stöd kan ges till äldre personer som lider av ensamhet och vilka effekter som 

finns av socialt stöd. Efter pilotsökningen i ett flertal olika databaser genomfördes slutligen 

den systematiska sökningen i Pub Med och Cinahl. Dessa databaser valdes då de innehåller 

tidskrifter som tar upp medicin och hälsa. Att litteratursökningar gjorts i två för 

forskningsfrågan relevanta databaser stärker bekräftelsebarheten enligt Wallengren och 

Henricsson (2012, s. 490). En svaghet i studien är att författarna genomfört studien under en 

viss tidsbegränsning. Detta medförde att det inte fanns möjlighet att beställa artiklar som var 

beställningsvara samt att endast titel och abstrakt fick avgöra om artiklarna skulle ingå i 

studien. Det hade även varit fördelaktigt om det funnits utrymme, framförallt vid den 

systematiska litteratursökningen att kunna finna ytterligare studier som kunde ingått i 

analysen. Polit och Beck (2012, s. 176) skriver att det finns alltid risk för bias i 

genomförandet av studier. Eftersom författarna i studien inte har engelska som modersmål 

kan det vid översättningen till svenska och kondenseringen finnas risk för feltolkningar. För 

att minska risken för feltolkningar användes lexikon vid översättningen. 

I denna systematiska litteraturöversikt har studiens tillförlitlighet bedömts enligt Polit & Beck 

(2012, s. 174-175), utifrån pålitlighet, bekräftelsebarhet, överförbarhet och trovärdighet. För 

att öka pålitligheten i studien har varje steg i tillvägagångsättet beskrivits noggrant för att 

möjliggöra att studien kan upprepas med ett liknande resultat (Holloway & Wheeler, 2010, s. 

302). Bekräftelsebarheten innebär att var objektiv under arbetets gång. Författarna har arbetat 

textnära och inte lagt in egna värderingar och tolkningar vid översättning, kondensering eller 
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kategorisering. Under dataanalysen har författarna återgått till ursprungskällorna ett flertal 

gånger för att originaltexten skall återspeglas i resultatet för att öka bekräftelsebarheten i 

studien (Polit & Beck, 2012, s. 585). Under hela arbetsgången har vedertagen referensteknik 

använts vilket gör det möjligt för läsaren att återgå till ursprungskällan. 

 

Genom att denna studie har en tydlig beskrivning över tillvägagångsättet ökar även 

möjligheten att resultatet är överförbart till andra situationer, sammanhang och grupper (jfr. 

Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Sökningen i Pub Med resulterar i 157 artiklar där enbart 

tio valdes ut, något som kan försvåra för andra att utföra studien igen. Orsaken till att 

författarna inte valde att smalna av sökningen ytterligare berodde på risken att relevanta 

artiklar skulle falla bort.  

 

För att öka tillförlitligheten och trovärdigheten i studien har författarna kvalitetsgranskat 

artiklarna separat för att sedan jämföra bedömningarna med varandra (jmf. Polit och Beck, 

2012, s. 175). Under kvalitetsgranskningen uteslöt författarna artiklar som hamnade under 60 

% detta för att öka trovärdigheten i studien (jfr William, et al., 2006, s.84). Då denna 

litteraturstudie enbart innehåller artiklar med medel och hög kvalitet anser författarna att det 

höjer trovärdigheten. En aspekt som kan sänka kvaliteten är författarnas bristande erfarenhet i 

att genomföra en systematisk litteraturöversikt. För att stärka trovärdigheten har 

litteraturstudien diskuterats med handledare och andra studenter vid seminarium och 

handledarträffar under arbetets gång (Henricsson, 2012, s. 474).  

 

Artiklarna som ingick i analysen är utförda i USA, Norge, Finland, Sverige, Japan, Taiwan 

och Kina. Då majoriteten av artiklarna kommer från Norden anser författarna att materialet är 

överförbart till äldre boende i Sverige. Det hade varit intressant att få någon mer studie gjord i 

Sverige men det framkom ingen mer utifrån den systematiska sökningen. Fördelar med 

spridningen på de olika länderna är att resultatet kan användas internationellt.  

 

Slutsatser 

Denna studie påvisar med stöd från redovisat resultat från tidigare studier positiva effekter 

hos äldre genom att motta socialt stöd i olika former. Med resultatet från denna studie anser 

författarna att det krävs vidare forskning kring socialt stöd för de äldre för att öka kunskapen 

kring området hos sjukvårdspersonal. Att lida av ensamhet innebär inte bara ett känslomässigt 
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lidande utan det påverkar även den fysiska hälsan. Då antalet äldre hela tiden ökar i samhället 

kommer det krävas en ökad förståelse och uppmärksamhet kring deras behov för att få dessa 

tillgodosedda. Genom den här studien kan man se på positiva effekter av olika sociala stöd 

som författarna hoppas kommer kunna användas och utvecklas mer i framtiden för äldre på 

boenden och i hemmet.  

 

Denna studie har väckt tankar om vidare forskning kring situationen på dagens äldreboende. 

Har de äldre tillgång till datorer och uppkoppling på boenden? Författarnas erfarenheter från 

besök på äldreboenden visar att de äldre inte har tillgång till uppkoppling men personalen har 

tillgång till datorer. Förslagsvis borde det finnas datorer tillgängliga på alla boenden för de 

äldre, samt att för de som har egna datorer ska det finnas uppkopplingsmöjligheter.  

Då denna studie saknar tidigare gjorda kvalitativa studier skulle det vara önskvärt att utföra 

studier med kvalitativ ansats för att få de äldres subjektiva upplevelse av att motta socialt 

stöd. 
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