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Sammanfattning: 

Röda Korsets Besöksverksamhet startade som ett pilotprojekt 2004. På uppdrag av 

Röda Korset har Blekinge Tekniska Högskola gjort en utvärdering av deras 

Besöksverksamhet. Syftet med den här utvärderingen var att utvärdera Röda 

Korsets Besöksverksamhet hos de äldre på särskilda boenden i Karlskrona kommun 

utifrån begreppen livskvalité och ensamhet. Författarna till den här utvärderingen 

valde att göra en intervjustudie med kvalitativ ansats. De som blev intervjuade efter 

urvalet var alla kvinnor och bodde på särskilda boenden i Karlskrona kommun. Det 

framkom av resultatet att kvinnorna upplevde besöken väldigt positivt. Besöken 

gjorde att deras känsla av ensamhet minskade och deras känsla av livskvalitet 

höjdes. I resultatet från utvärderingen framkom även hur viktigt det är att 

personkemin mellan besökare och den som får besök stämmer överens.  
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INLEDNING 

 

Röda Korset inkom med en förfrågan till Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona, 

sektionen för Hälsa och undrade om några studenter kunde tänka sig att skriva ett 

examensarbete om deras besöksverksamhet i Karlskrona kommun. De var 

intresserade av att se hur besöken hade påverkat de äldre som fick besök och bodde 

på särskilda boenden inom kommunen. En utvärdering om besökens betydelse 

efterfrågades och det framkom också att det var angeläget att få veta hur den äldre 

själv upplevde sin ensamhet och vad som kunde påverka deras livskvalitet. År 2005 

genomfördes två undersökningar om Röda Korsets besöksverksamhet. En gjordes 

utifrån besökarens perspektiv och den andra utifrån den äldres synvinkel. 

Undersökningen som gjordes 2005 genomfördes bland äldre som bodde hemma. 

Enligt Henderson och Overgaard (2005) framkom det att besöken från Röda 

Korsets Besöksverksamhet uppskattades mycket och samtliga som fick besök såg 

fram emot dessa tillfällen. Det framkom även att de äldre hade önskat sig fler och 

längre besök. (Henderson & Overgaard, 2005).  

 

Enligt Röda Korset (2007a) har Äldreomsorgen i många kommuner idag 

otillräckliga möjligheter att vara ute med de äldre i den omfattning som de önskar. 

De har även begränsad tid för sociala samtal och stimulerande aktiviteter. Det är här 

som Röda Korset kan hjälpa till med sin besöksverksamhet. De kan aktivt 

medverka till att höja livskvaliteten och minska känslan av ensamhet hos de äldre i 

kommunen. Många gamla människor sitter ensamma och har inte alltid anhöriga 

som bor så nära att de kan komma på regelbundna besök. Många äldre människor 

har förlorat sin livskamrat och deras vänner kanske inte heller är i livet längre. Det 

gör att det skapas ett stort tomrum i livet som kan vara svårt att leva med och då är 

den sociala kontakten med andra människor väldigt viktig.  (Röda Korset, 2007a). 

 

BAKGRUND 
 

Röda Korset 

 

Röda Korset finns runt om i hela världen och arbetar med humanitärt hjälparbete. 

Totalt finns de i 185 länder. Grunden för Röda Korsets engagemang bygger på 

frivilligt arbete. De har som mål att lindra och förebygga mänskligt lidande där det 

behövs. Det är viktigt att veta att Röda Korset alltid är politiskt och religiöst 

neutrala och aldrig tar ställning för någon part. Röda Korset anser att det viktiga är 

att skydda den enskilda individen som har drabbats av nöd. Det finns många 

grundprinciper som alla föreningarna inom Röda Korset arbetar efter, exempelvis 

humanitet, neutralitet, frivillighet och självständighet.  (Röda Korset 2007b).  

 

Svenska Röda Korset 

 

Svenska Röda Korset bildades den 24 maj 1865. Under årens lopp har Röda Korset 

uppmärksammat behov i samhället och utvecklat insatser för att avhjälpa dem. 

Många av de verksamheter som Röda Korset har startat har samhället sedan tagit 

över, exempelvis folktandvården och hemtjänsten. En av grundpelarna i Röda 

Korsets arbete i Sverige är det sociala arbetet. Alla människor har rätt till social 

trygghet, gemenskap, vård och omsorg. Röda Korset är beroende av att människor 

vill vara med och stötta andra människor i nöd. Arbetet är helt frivilligt och kräver 

att människor engagerar sig i andra människors livsöden. (Röda Korset, 2006). 
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Röda Korsets besöksverksamhet i Karlskrona 

 

”Ett övergripande mål för besöksverksamheten är att förhindra och lindra 

ofrivillig isolering och känsla av utanförskap. Det syftar även till att förbättra 

individens sociala nätverk som bland annat inbegriper den formella 

närmiljön. Röda Korsets frivilliga ska ge medmänskligt stöd, visa hur 

omtanke och solidaritet med medmänniskor tillför ökad livskvalitet” (Röda 

Korset, 2007 s 5). 

 

Röda Korset i Karlskrona startade besöksverksamheten som ett pilotprojekt 2004 i 

syfte att bryta ensamma människors isolering. Efter tre års arbete, den 1 januari 

2007 övergick projektet till permanent verksamhet inom Röda Korset. Idag är 

antalet äldre i Karlskrona som får besök över 100 personer. Besöksverksamheten 

innebär att Röda Korsets frivilliga gör regelbundna och återkommande besök till 

äldre personer som känner sig ensamma och önskar besök. Ett besök kan innebära 

allt från samtal och promenader, till att som en del av besöket följa med ut och 

handla. Det är viktigt att besökaren inte utför arbetsuppgifter som kommun och 

landsting har ansvar för. Besöket ska ses som ett komplement till den kommunala 

servicen och som ett medmänskligt stöd. De som fungerar som besökare för Röda 

Korset har alltid tystnadslöfte och får utbildning genom Röda Korset enligt de 

riktlinjer som gäller för frivilligarbete. Alla människor kan hamna i en situation i 

livet då man behöver extra stöd. Känslan av ofrivillig ensamhet och isolering kan 

drabba alla äldre människor oavsett bakgrund och livssituation. Äldre människor är 

särskilt utsatta eftersom de inte alltid har ett fungerande socialt nätverk. 

Besöksverksamheten är Svenska Röda Korsets mest omfattande verksamhet och 

arbetar aktivt med att bryta ensamma människors isolering.  Vid det första besöket 

som görs hos den person som uppgivits sig vara intresserad av att få besök följer 

alltid den som är ansvarig för verksamheten med. Det görs en behovsbedömning 

och en intervju för att få en uppfattning om behovet som finns. Alla människor har 

inte samma behov och det är viktigt att ta reda på vad just den enskilda individen  

har störst nytta av. Vissa människor vill bara ha någon att prata med över en kopp 

kaffe och andra vill ha hjälp att komma ut och gå för att bli lite mer aktiva. Sedan 

väljs en lämplig besökare ut och besöksledaren är noga med att stämma av att det 

fungerar väl för både den som besöker och den som får besök. (B-M Wheeler, 

Besöksledare på Röda Korset, personlig kommunikation, november 2007).  

 

Ensamhet hos äldre 

 

Enligt Röda Korset blir befolkningen i Sverige hela tiden allt äldre. Det finns redan 

idag siffror som visar att antalet 85-åringar kommer att vara dubbelt så stort om 20-

25 år (Röda Korset, 2006). Hellström (2003) menar i sin doktorsavhandling att det 

ökande antalet gamla människor medför ett ökat behov av vård och omsorg och det 

medför ökade kostnader för samhället. Många äldre människor upplever att 

ensamhet är ett stort problem. Med stigande ålder förlorar den äldre stora delar av 

sitt sociala nätverk och kan inte alltid lita till att anhöriga ska finnas där och kunna 

hjälpa till (Hellström, 2003).  

 

Johansson (2002) skriver att Röda Korset är en av många frivilligorganisationer 

som arbetar för att minska äldres ensamhet och förbättra deras livskvalitet. En 

studie gjordes i Leksands Kommun i Dalarna av Johansson om de sociala insatser 

som frivilligorganisationerna gjorde för att hjälpa de äldre. Syftet med den studien 
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var att beskriva inriktningen och omfattningen på frivilligorganisationernas insatser 

för äldre i en kommun. Studien visade att frivilligorganisationerna bedrev ett 

omfattande arbete för äldre i olika former. Av de insatser som 

frivilligorganisationerna utförde åt de äldre var besökstjänsten den mest 

efterfrågade. (Johansson 2002). 

 

Enligt Berg (2007) upplevs ensamhet och isolering inom äldreomsorgen som något 

negativt och som orsakar ökat behov av vård. I en studie av äldre människor som 

flyttar till äldreboenden angav cirka två tredjedelar av handläggarna att den 

viktigaste orsaken till flytt var ensamhet och isolering. Enligt Statistiska 

centralbyråns undersökningar av levnadsförhållanden angav i genomsnitt en 

tredjedel av alla som var 65 år och äldre att de inte hade någon nära vän. Det är 

framförallt de äldre med litet eller inget nätverk som har stort behov av service och 

vård från samhället, för de har ingen annanstans att vända sig och känner sig så 

väldigt utelämnade (Berg, 2007). 

 

Hollo (2003) anser att det är viktigt att tänka på att ensamhet inte alltid är samma 

sak som att känna sig ensam. Men känslan av isolering och ensamhet är ett 

tilltagande problem bland de äldre. Många gamla människor känner sig isolerade 

och har inte samma möjlighet längre att vara aktiva på egen hand (Hollo, 2003).  

 

Enligt Rundgren och Dehlin (2004) är ett begränsat socialt nätverk en av många 

riskfaktorer till att utveckla psykisk sjukdom. Det finns undersökningar som visar 

att äldre personer med dåliga sociala nätverk har ca 60 % större risk för att utveckla 

demens. Det finns även studier som visar att äldre människor som är isolerade löper 

stor risk att dö en för tidig död. Det är viktigt för gamla människor att ha ett aktivt 

socialt nätverk ( Rundgren & Dehlin, 2004). 

 

Enligt Tornstam (2001) är ensamhet flerdimensionellt och har många skepnader. 

När man blir äldre kan man känna en stor ensamhetskänsla som bottnar både i 

förluster av anhöriga och vänner, men också förlusten av det egna jaget. 

Personligheten förändras hela tiden allt eftersom människan blir äldre. Men behovet 

av att vara accepterad och ha kontakt med andra människor finns kvar.  Fysisk 

ensamhet är en ensamhet som har sin grund i vårt behov av fysisk närhet och 

kontakt med andra människor. Emotionell ensamhet kan beskrivas som en allmän 

känsla av nedstämdhet och längtan, som vi känner då vårt behov av känslomässig 

närhet till andra människor inte blir uppfyllt. Social ensamhet som har sin grund i 

ett ouppfyllt behov av att vara delaktig i och ha en position i samhället. Andlig 

ensamhet, som syftar på en känsla av tomhet och isolering, uppstår då behovet av 

mål och mening med vårt liv inte blir uppfyllt. Ett av de stora problemen med att bli 

äldre är att många aspekter av ensamhet finns med och kan vara svåra att hantera 

(Tornstam, 2001). 

 

Wallskär (1987) skriver att åren i ålderdomen för med sig stora förändringar som 

kan göra att vi känner oss mer ensamma. Jämnåriga vänner och bekanta går bort. 

Känslan av förlust blir väldigt stor. Äldre som bor på boenden har många yngre 

omkring sig som de inte kan dela sina erfarenheter med och knappt vet något om 

deras bakgrund. Många har förlorat sin livskamrat sedan många år tillbaka och gör 

att de känner att det blir svårt att hitta motivationen till att leva vidare (Wallskär, 

1987).  
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Scocco, Rapattoni och Fantoni (2006) skriver att det är viktigt att äldre människor 

som flyttar till särskilda boenden inte isolerar sig. En undersökning gjordes bland 

äldre kvinnor där man jämförde hur de mådde när de flyttade till ett äldreboende 

och hur de mådde när de bott där sex månader. Det framkom att känslan av 

isolering och ensamhet hade ökat markant. Många som blev intervjuade upplevde 

en påtaglig försämring i sitt humör och kände sig deprimerade. Det visar betydelsen 

av social kontakt och aktivering (Scocco, Rapattoni och Fantoni, 2006). Enligt 

Holmén, Ericsson, Andersson och Winblad (1992) finns det ett samband mellan att 

bli äldre och känna ensamhet. Att få leva med sin partner när man blir gammal är 

positivt för hälsan.  Äldre människor kan må dåligt när de förlorar en anhörig eller 

upplever andra stora förändringar i sitt liv. Att inte ha några vänner eller att må 

fysiskt dåligt bidrar till känslan av ensamhet. (Holmén, Ericsson, Andersson och 

Winblad, 1992).  

 

Livskvalitet för äldre 

 

”Vad är det som gör att människor tycker att de har ett bra liv som äldre? 

Åldrandet innebär trots allt för de flesta att de måste anpassa sig till 

förändringar, ofta av mycket genomgripande slag. Det kan vara pensionering, 

förlust av make eller maka, förändrade relationer till vänner och ibland också 

en nedgång i resurser som hälsa och ekonomi. Ålderdomen anses också vara 

en tid av visdom som innebär att man som äldre på ett bättre och annorlunda 

sätt kan utforma sitt liv jämfört med när man var ung” (Berg, 2007, s 190). 

 

Att ha en god livskvalitet har enligt Grimby (2001) blivit ett slags honnörsord för 

välfärd och en målsättning i tillvaron. Att se de äldres livskvalitet ur enbart 

medicinska aspekter blir missvisande eftersom total frånvaro av sjukdom under 

åldrandet är sällsynt. Ålderdomen för med sig många negativa livshändelser. Det 

gör att begreppet livskvalitet inte betyder samma sak för en äldre människa som det 

gör för en yngre människa. När man blir äldre får de små sakerna större betydelse. 

Det kan vara livskvalitet att bara komma ut och gå och känna friheten att kunna 

aktivera sig själv (Grimby, 2001). 

 

Tornstam (2001) anser att ensamhet är en viktig faktor när det gäller upplevelsen av 

livskvalitet. Den sociala kontakten är väldigt viktig för att man ska känna att man 

har ett egenvärde, att man blir bekräftad av andra. Att ha meningsfulla sociala 

kontakter är en del av det goda åldrandet. Ensamhetskänslor och brist på sociala 

kontakter kan leda till problem såsom alkoholmissbruk och psykisk ohälsa 

(Tornstam, 2001). 

 

Enligt Hellström (2003) har den sociala gemenskapen en stor inverkan på 

livskvaliteten hos den äldre. De gamla som bor på särskilda boenden behöver 

mycket hjälp och känner sig ofta i underläge på grund av att de inte klarar sig 

själva. De får en lägre livskvalitet och här kan det sociala nätverket göra en stor 

skillnad (Hellström, 2003). 

 

Adolfsson, Sandman och Wikander (1991) anser att det finns många beståndsdelar i 

begreppet livskvalitet. Några av dem är relationer till andra människor, fysiologiska 

behov och psykologiska faktorer. Det är viktigt att få sina fysiologiska behov 

tillfredsställda för att kunna ha en god livskvalitet. Men relationer till andra 

människor är en av de viktigaste faktorerna i en människas liv. Det har visat sig att 

en av de främsta orsakerna till självmord bland äldre är ensamhet. Det är viktigt att 
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alla äldre människor får känna sig behövda och att de får fortsätta att vara dugliga i 

en social gemenskap. (Adolfsson, Sandman och Wikander, 1991). 

 

Enligt Berg (2007) är en av de mest betydelsefulla frågeställningarna inom 

gerontologin idag betydelsen av det psykiska välbefinnandet för åldrandet. Det är 

av betydelse att se vad samhället kan göra för att skapa ett välbefinnande hos äldre. 

Det är också viktigt att se i vilken utsträckning som bristen på tillfredsställelse i 

livet kan ge ett snabbare åldrande och ökat vårdbehov (Berg, 2007). 

 

Definition på särskilt boende 

 

Enligt Karlskrona Kommun (2007) är ett särskilt boende ett gemensamt namn för 

olika slag av bostäder som riktar sig till personer som behöver omfattande service 

och omvårdnad. Särskilt boende är till för dem som har ett stort omvårdnadsbehov 

dygnet runt. Att erhålla en plats på ett särskilt boende i kommunens regi är alltid 

behovsprövat. (Karlskrona kommun, 2007) 

 

Teoretisk referensram 

 

Författarna har valt Joyce Travelbee som teoretisk referens till denna utvärderingen 

för att teorin bygger så mycket på samspelet mellan olika människor. Travelbee 

menar att det är viktigt att se varje människa som en egen person och ta hänsyn till 

de önskemål som den personen har. Relationen och kommunikationen bygger på en 

ömsesidig respekt (Travelbee, 2002) 

 

Joyce Travelbees teori bygger på en existentialistisk åskådning. Teorins viktiga 

begrepp är människan som individ, lidande, mening, mänskliga relationer och 

kommunikation. Travelbee menar att alla människor är unika och oersättliga, teorin 

tar avstånd från en generaliserande människosyn och menar att varje människas 

livsvärld är speciell Det är viktigt för alla människor att känna sig behövda. Att 

förlorar sina anhöriga och nära vänner kan skapa en djup kris som det kan vara 

svårt att ta sig ur. Det är väsentligt för en god hälsa att känna att andra människor är 

delaktiga i ens liv. Det sociala nätverket blir viktigt (Travelbee, 2002). 

 

Enligt Travelbee (2002) är lidande och smärta en oundviklig del av livet som 

människa. Meningen är att hjälpa den sjuka och lidande personen att finna en 

mening i den situation han eller hon genomlider. Ingen situation är den andra lik 

och när man som sjukvårdspersonal arbetar med andra människor är det viktigt att 

kunna sätta sig in i varje enskilt fall. En människa som har förlorat hoppet ser inte 

längre någon möjlighet att förändra och förbättra sin livssituation. Därför är mötet 

mellan olika människor så viktigt, det måste finnas respekt och förståelse i 

kommunikationen så att relationen kan bli givande. Om det inte går att nå fram till 

en människa som förlorat hoppet så är det inte heller möjligt att åstadkomma en 

förändring. En mellanmänsklig relation etableras enligt Travelbee genom en 

interaktionsprocess som består av flera faser. Det första mötet växer fram från de 

olika parternas förståelse av varandras identiteter, empati, sympati och sedan sker 

en etablering av ömsesidig förståelse och kontakt. Det sker i en viss given ordning 

och de olika begreppen är beroende av varandra (Travelbee 2002). 
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SYFTE 

 

Syftet med den här studien var att utvärdera Röda Korsets besöksverksamhet hos de 

äldre på särskilda boenden i Karlskrona kommun, framför allt utifrån begreppen 

livskvalitet och ensamhet.  

 

METOD 

 

Valet av metod skedde utifrån den förfrågan som Röda korset inkom med. De var 

intresserade av att se vad besöken hade för betydelse för den äldre. Enligt Röda 

Korset (2007a) startade besöksverksamheten som ett pilotprojekt efter många års 

signaler om ensamhet och minskad livskvalitet för de äldre (Röda Korset, 2007a). 

 

Polit och Beck (2004) menar att det är viktigt att välja en metod som passar det 

syfte och de frågeställningar som har valts (Polit & Beck, 2004). Författarna valde 

att göra en intervjustudie med kvalitativ ansats eftersom de begrepp som 

utvärderingen innefattar inte direkt är mätbara. Personerna som skulle intervjuas var 

äldre och det gjorde att författarna ansåg att personliga intervjuer skulle ge ett mer 

uttömmande svar än enkäter. Utvärderingen genomfördes i Karlskrona kommun på 

olika särskilda boenden där det bor äldre människor som har besök av besökare från 

Besöksverksamheten.  

 

Urval 

 

Urvalet till den här utvärderingen gjordes i samråd med besöksledaren på 

Besöksverksamheten för Röda Korset. En lista togs fram över alla de som bor på 

särskilda boenden i Karlskronas kommun och har besök av besökare från 

Besöksverksamheten. Det var 49 personer som hade besök och bodde på särskilda 

boenden i Karlskrona kommun, 10 män och 39 kvinnor. Inklusionskriterierna var 

att alla som deltog i utvärderingen var kommunicerbara så resultatet inte blev 

missvisande. Sedan fick hänsyn tas till alla som var dementa eller för sjuka för att 

klara av att genomföra en intervju. Totalt blev 39 personer exkluderade som inte 

ansågs klara av att genomföra en intervju och detta gjorde att det återstod tio 

möjliga personer för utvärderingen.  

 

Bortfall 

 

Den slutgiltiga listan till utvärderingen bestod av tio personer och två av dessa 

personer föll bort. En av de tillfrågade avböjde av okänd anledning att delta i 

utvärderingen. Det var en man med i urvalet men han blev för sjuk för att 

genomföra intervjun. Kvar blev åtta personer som intervjuades och medverkade till 

resultatet av utvärderingen. 
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Genomförande  

 

Innehållet i frågeformuläret utarbetades och blev sedan granskat av handledare och 

examinator vid Sektionen för Hälsa och ansvariga representanter för Karlskrona 

kommun och Röda Korset (se bilaga 1). Ändringar gjordes i samråd med alla 

berörda. 

 

En ansökan skickades sedan till Etikprövningskommittén för att få tillstånd till att 

genomföra själva intervjuundersökningen (se bilaga 2 och 3). Skriftliga tillstånd 

från förvaltningschefen på Karlskrona kommun och besöksledaren på Röda Korsets 

Besöksverksamhet medföljde ansökan ( se bilaga 4 och 5).  

 

Frågeformuläret bestod av 3 kvantitativa frågor som berörde kön, ålder och 

civilstånd och övriga 17 frågor hade kvalitativ ansats. Alla som blev intervjuade 

fick svara på samma frågor så resultatet kunde jämföras. En pilotstudie gjordes på 

två äldre personer som författarna hade personlig koppling till, för att se om 

frågorna var klara och tydliga och inte kunde misstolkas. Ett informationsbrev 

delades ut personligen till alla deltagare innan genomförandet av intervjun och tid 

för genomförandet bestämdes (se bilaga 6). Samma informationsbrev delades även 

ut till personalen på de särskilda boendena tillsammans med utförlig muntlig 

information om själva genomförandet av intervjun. Syftet med det var att 

personalen skulle kunna svara på eventuella frågor som skulle kunna dyka upp från 

anhöriga till informanterna. Intervjuerna ägde rum på de särskilda boenden som de 

som fick besök bodde på och båda författarna var med vid varje intervjutillfälle. 

 

Etiska överväganden 

 

Intervjuerna som gjordes med deltagarna numrerades för att inte deltagarnas namn 

skulle figurera i resultatet. Författarna till utvärderingen betonade både i det 

skriftliga informationsbrevet och muntligt innan intervjun startade att det var helt 

frivilligt att delta och att det gick bra att när som helst avbryta sin medverkan. Ingen 

av informanterna hade någon koppling till författarna sedan tidigare. Alla 

intervjuerna spelades in på band för att analysen skulle bli så korrekt som möjligt. 

Banden och det skriftliga material som har använts vid den här utvärderingen 

kommer efter att arbetet blivit godkänt förstöras för att deltagarna ska förbli 

anonyma.  

 

Analys 
 

För att arbeta med den här analysen valde författarna att låta sig inspireras av en 

analysmodell av Graneheim och Lundmans (2003). Denna analysmodell gjorde det 

enkelt att ta fram de fakta som var viktiga för resultatet eftersom de 

meningsbärande enheterna gjorde det lättare att se helheten. Författarna valde att 

inte använda koder eftersom kategorierna syntes väldigt tydligt. Efter varje avslutad 

intervju lyssnades banden noga igenom och författarna skrev tillsammans ut 

intervjuerna. Sedan läste författarna igenom textmaterialet var och en för sig. 

Meningsbärande enheter plockades fram och meningarna kondenserades. 

Kategorier utformades och för att allt som var viktigt från intervjuerna skulle följa 

med till resultatet utvecklades kategorierna till subkategorier (se tabell 1 och 2). 
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Tabell 1. Exempel på hur kategorier och subkategorier kom fram vid analysen: 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserade 

meningar 

Kategorier Subkategori 

Sedan min man 

dog har jag känt 

mig så ensam och 

sedan jag flyttade 

till det här boendet 

har jag mest suttit 

för mig själv på 

rummet och inte 

vetat vad jag ska 

göra. 

Jag flyttade till ett 

boende efter att 

jag förlorat min 

man och mår inte 

bra av att vara så 

mycket själv. 

Ensamhet Känslan av 

ensamhet 

Min besökare vet 

att jag gillar 

blommor så varje 

vår tar hon med 

sig de första 

vårblommorna så 

jag kan ha de på 

bordet och de 

luktar så gott i hela 

rummet. 

Min besökare vet 

vad jag tycker om 

och ökar min 

känsla av trivsel. 

Livskvalitet Besökens 

betydelse för 

livskvaliteten 

 

 

Jag ser fram emot 

besöken jag får 

varje vecka av X, 

det känns som en 

anhörig kommer 

på besök och vi 

har så roligt. Jag 

önskar bara att hon 

hade kunnat 

komma lite oftare. 

Min besökare har 

blivit som en 

anhörig till mig 

och jag önskar att 

hon kunde komma 

oftare. 

Besökens 

betydelse 

 

Besökaren 

 

 

 

Tabell 2. De kategorier som framkom vid analysen var: 

Kategori Subkategori  

Ensamhet Känslan av förlust 

Känslan av ensamhet 

Livskvalitet Besökens betydelse för 

livskvaliteten 

Övriga faktorer som 

påverkar besöken och de 

äldres livskvalitet 

Besökens betydelse Besökaren 

Besökens frekvens 
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RESULTAT 

 

De bakgrundsfakta som framkom i resultatet var att alla deltagarna var kvinnor av 

svenskt ursprung i åldern 83-94 år. De hade allihop varit gifta sedan tidigare men 

ingen hade kvar sin partner i livet. Alla hade barn och barnbarn, fem av kvinnorna 

hade även barnbarnsbarn. Så det fanns ingen med i undersökningen som inte hade 

någon anhörig.  

 

Tabell 1. Åldersindelning 

 

  Antal medverkande 

80-85 år   2 

85-90 år   3 

90-95 år   3 

 

n =   8 

 

 

Ensamhet 

Känslan av förlust 

”Jag sörjer att jag förlorat min syn. Jag hänger med mycket på vad som 

händer i den medicinska forskningen när det gäller starr. Vill så gärna kunna 

se igen. Jag känner mig så begränsad och saknar mina gamla aktiviteter som 

jag inte kan vara med på längre” (Nr 3). 

 

Alla kvinnorna som hade varit med i utvärderingen uppgav att de saknade den 

person som de varit gift med. Alla hade andra anhöriga men förlusten av 

livskamraten var svår att komma över. En av damerna sa att hon inte ens hade tyckt 

så mycket om sin man medan han levde, men hon saknade ändå att ha honom 

omkring sig. En av deltagarna i utvärderingen kände sig väldigt ofta ledsen för hon 

hade förlorat ett barnbarn och hade väldigt svårt att hantera den förlusten. En av 

kvinnorna hade förlorat en dotter vilket hon kände tyngde henne och hon sa att hon 

tänkte på den förlusten varje dag. Alla kvinnorna saknade de vänner som de haft 

och som hade gått bort.  

 

Alla kvinnorna saknade att känna god hälsa. Endast tre av kvinnorna kände att de 

var tillräckligt pigga för att kunna ge sig ut med hjälp av färdtjänst och personal 

från boendet för att utföra olika ärenden.  

 

Tre av kvinnorna saknade sitt gamla yrkesliv. De hade trivts så bra med det som de 

jobbade med och kände nu att dagarna blev väldigt långa och det fanns inte så 

mycket att göra.  
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Känslan av ensamhet 

  

Tabell 2. Upplever du dig ofta ensam ? 

 

  Antal medverkande 

Ja ofta   3 

Ja ibland   2 

Nej aldrig   3 

 

n =   8 

 

 

 

”Jag ligger mest själv på mitt rum, det blir väldigt ensamt men alla har så 

mycket att göra och har inte tid att hälsa på en gammal tant” (Nr 8). 

 

Fem av kvinnorna kände sig inte så ensamma för de trivdes där de bodde och kände 

att de ändå hade närhet av personalen och de andra boende. Tre av kvinnorna 

mådde dåligt av att vara så mycket för sig själv och inte ha någon att prata med. De 

uppgav att de hade önskat att de slapp vara ensamma så ofta som de var. 

 

”Sedan min man dog har jag känt mig så ensam och sedan jag flyttade till det 

här boendet har jag mest suttit för mig själv på rummet och inte vetat vad jag 

ska göra.”(Nr 6). 

 

När frågan ställdes om Röda Korsets besök hade påverkat deras ensamhetskänsla 

svarade fem av kvinnorna att de upplevde sig mindre ensamma efter att de hade fåt 

besök. Två av kvinnorna uppgav att besöken inte minskade deras ensamhetskänsla. 

En av kvinnorna hade ingen uppfattning eftersom hennes besök inte hade pågått så 

länge att hon kände att hon kunde svara på den frågan. 

 

” Blir så glad varje gång X kommer eftersom jag är så sjuk och inte kan göra 

så mycket själv” (Nr 2). 

 

De två kvinnor som uppgav att de inte kände sig mindre ensamma efter sina besök 

uppgav att det enda som minskade deras känsla av ensamhet var besöken från 

anhöriga. Alla kvinnorna var överens om att de hade velat träffa sina anhöriga i 

mycket större omfattning än vad de gjorde idag. 
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Livskvalitet 

Besökens betydelse för livskvalitén 

”Min besökare vet att jag gillar blommor så varje vår tar hon med sig de 

första vårblommorna så jag kan ha de på bordet och de luktar så gott i hela 

rummet” (Nr 2). 

 

Besöken som de som deltog i utvärderingen fick av sin besökare kände alla 

informanterna bidrog till att de kände mer livskvalitet. Alla kvinnorna brukade fika 

med sina besökare och ansåg att den stunden att få dricka kaffe med trevligt 

sällskap var väldigt värdefull. Det gav dem en chans till att få veta vad som hände 

ute i världen och känna gemenskap. Två av kvinnorna hade samma besökare och 

brukade ibland fika allihop tillsammans. Fyra av kvinnorna brukade vare ute och gå 

med sin besökare när vädret tillät det. De upplevde det som väldigt positivt och 

deras enda chans att komma ut om inte deras anhöriga hade tid att gå ut med dem. 

Alla kvinnorna ansåg att deras besök bidrog till att de blev gladare och att de fick 

skratta. 

Övriga faktorer som påverkar besöken och de äldres livskvalitet 

”Tron är viktig för en gammal människa, viktigt att veta vart man kommer när 

man dör” (Nr 5.) 

 

Flera av kvinnorna ansåg att det var viktigt för en gammal människa att ha en tro, 

de kände inte annars att de hade så mycket att se fram emot i livet. En kvinna sa att 

utan sin tro hade hon inte klarat av att ha så ont hela tiden. Två av kvinnorna sa att 

väntan på döden blev lättare när de visste att Gud fanns, de tog mycket stöd i sin 

tro.  

 

Alla kvinnorna uppgav att deras anhöriga var det mest betydelsefulla i deras liv. 

Många hade släktingar som bodde i Karlskrona kommun som hälsade på dem ofta. 

Men alla kvinnorna såg fram emot besökarens besök oavsett hur mycket kontakt de 

hade med sina anhöriga. Tre av kvinnorna uppgav maten som en betydelsefull 

faktor när det gällde deras livskvalitet. Det var viktigt att få äta något gott och gärna 

i trevligt sällskap. Flertalet av informanterna sa att det var viktigt att få skratta för 

att må bra. En av kvinnorna uppgav att hon hade skrattat mer än hon gråtit i sitt liv 

och tyckte humorn var en viktig faktor för känna livsglädje.  

 

De tre kvinnorna som uppgav att de hade ensamhetskänslor sa även att de saknade 

att vara en del av en gemenskap. Alla kvinnorna uppgav att de saknade att kunna 

ringa väninnor som gått bort, det var svårt att ersätta gamla vänskapsband. En av 

deltagarna sa att hon ofta kände sig sällskapssjuk och försökte vara med i de 

aktiviteter som hon klarade av. Två av kvinnorna uppgav att de trodde att de hade 

mått bra av att gå på övriga aktiviteter som Röda Korset hade om de hade haft 

någon att gå med. De kände otrygghet inför att gå själv och hade gärna haft någon 

med sig. En av deltagarna i utvärderingen sa att hennes liv inte hade någon mening 

längre, hon kunde inte komma på något som gav henne livskvalitet, hon menade att 

döden var det som hon såg fram emot, att äntligen få frid. 
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Besökens betydelse 

Besökaren 

”Jag önskar att jag hade haft en lite yngre och gladare besökare som gjorde 

mig glad. Det är ju meningen att hon ska muntra upp mig och inte tvärtom” 

(Nr 7). 

 

Alla kvinnorna var väldigt nöjda med sin besökare utom en som ansåg att hon hade 

behövt få besök av en lite yngre och gladare person. En av kvinnorna hade haft en 

annan besökare tidigare som hon fortfarande saknade och kände inte att hon fått den 

kontakt hon ville ha med sin nya besökare. Alla kvinnornas besökare var över 50 år 

gamla. De flesta såg sin besökare som en nära väninna och en av kvinnorna 

uttryckte till och med att hon såg sin besökare som en anhörig. Alla kvinnorna 

tyckte att besöksledaren för besöksverksamheten gjorde ett bra arbete när det gällde 

att välja ut de personer som kom på besök. De kände sig trygga med sin besökare 

och ville inte byta person. Två av kvinnorna upplevde att deras besökares hälsa 

hindrade dem från att göra det som de ville göra under den tiden de hade besök. 

Dessa kvinnor hade båda två kunnat tänka sig att få besök från ytterligare en person 

som kunde följa med på olika aktiviteter. Det hade inte nödvändigtvis behövt vara 

samma person som de fick besök av i vanliga fall. Alla kvinnorna kände att deras 

besökare engagerade sig i dem och många av dem hade haft samma besökare under 

lång tid.  

 

”Jag ser fram emot besöken jag får varje vecka av X, det känns som en 

anhörig kommer på besök och vi har så roligt. Jag önskar bara att hon hade 

kunnat komma lite oftare.” (Nr 6). 

Besökens frekvens 

”Vill gärna ha besök oftare för när X kommer så lyser det upp min tillvaro 

(Nr 4). 

 

Fem av kvinnorna uppgav att de gärna hade velat ha fler besök från sin besökare. 

Två gånger i veckan sågs som en bra frekvens. Tre av kvinnorna uppgav att en gång 

i veckan var lagom för det tog också mycket energi att få besök. De flesta besöken 

brukade vara en timme och det ansåg många av dem var lite kort tid.  

 

Två av kvinnorna hade rekommenderat besöksverksamheten till någon annan. Sex 

av kvinnorna hade inte gjort det men de sa själva att det berodde mer på att de inte 

hade så många att rekommendera besöksverksamheten till. De flesta verkade vara 

av den uppfattningen att besöksledaren gjorde ett bra arbete, vissa av kvinnorna 

önskade att hon kunde komma förbi lite oftare. Många av kvinnornas anhöriga hade 

också träffat besökaren vid ett eller flera tillfällen. Kvinnorna upplevde att deras 

anhöriga var mycket nöjda med de besök de fick och de tyckte att det var trevligt att 

deras släktingar fick tillfälle att få komma ut mer och få en stunds sällskap.  
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Det var en fördel att göra intervjuer till den här utvärderingen istället för enkäter. 

Annars hade resultatet kunnat bli missvisande eftersom svaren från intervjuerna 

kom från äldre personer och vissa av dem hade fysiska åkommor som hade gjort det 

svårt för dem att själva svara skriftligt. Eftersom intervjun nu istället blev mer som 

ett samtal kunde de svara på frågorna i sin takt. Enligt Carlsson (1991) kan 

kvalitativa forskningsintervjuer ses som ett vanligt vardagligt samtal mellan två 

personer. Den som genomför intervjun vill ha ett djup snarare än bredd i den 

information som kommer fram. Meningen är att få fram beskrivande fakta som ger 

en ökad förståelse. För den som genomför intervjun gäller det att inte bara återge 

själva innehållet i intervjun, det handlar också om att återge känslor som intervjun 

speglar (Carlsson, 1991). Författarna valde att göra en kvalitativ 

intervjuundersökning till utvärderingen av Röda Korsets Besöksverksamhet för att 

få med de äldres uppfattning om hur besöken påverkar deras situation. Enligt 

Backman (1998) visar en kvalitativ studie den verklighetsuppfattning som 

informanten har, det behöver inte vara den objektiva verkligheten (Backman, 1998). 

Nackdelen med en kvalitativ studie kan vara att det finns risk för att den person som 

genomför intervjun påverkar informanten så resultatet kan bli missvisande 

(Carlsson, 1991). Båda författarna var med på alla intervjuerna, men endast en 

ledde varje intervju för att inte den person som blev intervjuad skulle bli förvirrad. 

Det som var bra med den metoden var att informanten kunde koncentrera sig på den 

person som ledde intervjun och den person som satt bredvid fick en bra överblick 

över intervjun och kunde flika in med sådant som annars kunde ha blivit bortglömt.  

 

För att försäkra sig om att frågorna var tydliga och lättförståeliga gjordes först två 

provintervjuer, en så kallad pilotstudie. Dessa genomfördes med hjälp av två äldre 

personer som författarna hade koppling till men visade ändå klart att frågorna var 

lätta att förstå och svara på. Efter pilotstudien kände författarna att frågorna var bra 

nog för att få fram viktig information. Enligt Watt Boolsen (2007) är det bra att 

utföra en pilotstudie och analysera det material som kommer fram för att se om det 

behöver läggas till frågor eller göras andra ändringar för att komma fram till syftet 

och de frågeställningar som finns (Watt Boolsen, 2007). 

 

Intervjuerna genomfördes i de äldres naturliga miljö på boendet för att de skulle 

känna sig så bekväma som möjligt. En del av informanterna hade klara problem 

med sin rörlighet så praktiskt hade det inte varit genomförbart att hålla intervjuerna 

på annat ställe. Enligt Berg (2007) är miljön väldigt viktig för äldre människor. De 

behöver känna trygghet för att inte bli stressade och känna sig utsatta (Berg, 2007). 

Författarna upplevde att de som blev intervjuade kände sig trygga och väl till mods 

vid intervjuns genomförande.  

 

Alla intervjuerna spelades in med hjälp av bandspelare för att författarna skulle 

kunna gå tillbaka och lyssna på materialet under analysens gång. Det gjorde att 

resultatet blev mer uttömmande eftersom inget intervjumaterial gick till spillo. 

Författarna kunde vara mer närvarande under hela intervjuns gång och slippa sitta 

och anteckna. Det gjorde att intervjun blev mer som ett normalt samtal och skapade 

en större närhet till informanten.  
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Det är viktigt att en vetenskaplig studie visar god etik. Integriteten hos de personer 

som medverkar ska skyddas (Starrin & Svensson, 1994). Därför har författarna till 

den här utvärderingen valt att numrera sina informanter så att deras identitet hålls 

skyddad. De som får besök är i beroendeställning och måste känna att de har kunnat 

svara fritt utan att berörda personer får reda på vem som sagt vad.  

 

När det gäller urvalet till utvärderingen kan resultatet ha blivit påverkat av att det 

var besöksledaren på Röda Korset som tog fram de personer som sedan blev 

intervjuade. Tyvärr kunde inte urvalet göras på annat sätt eftersom det var viktigt 

för resultatet att de som blev utvalda till att vara med i utvärderingen inte var 

dementa eller okommunicerbara. Enligt Carlsson (1991) är urvalet av personer 

viktigt för resultatet. Helst ska urvalet vara representativt för en större population 

(Carlsson, 1991). Vid vår utvärdering av besöksverksamheten föll tyvärr den enda 

mannen vi hade att intervjua bort så vi har inte fått med något manligt perspektiv 

till själva resultatet. Det innebär att alla som deltog i studien var kvinnor och det 

kan ha påverkat resultatet. Alla kvinnorna var dessutom av svenskt ursprung, det 

hade varit intressant att jämföra och se om resultatet hade blivit ett annat om vi 

hade haft äldre människor med utländsk bakgrund med i utvärderingen.  

 

Författarna kan i efterhand tycka att det borde ha varit med en fråga som tillät 

informanten att beskriva sin bakgrund lite mer i detalj.  För resultatet visade att 

bakgrunden hade betydelse för deras känsla av ensamhet och vad de idag ansåg 

vara livskvalitet. Det hade även varit bra med en fråga om hur länge de hade haft 

besök och om de hade varit samma person som besökt dem hela tiden.  

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med den här studien var att utvärdera Röda Korsets besöksverksamhet hos de 

äldre på särskilda boenden i Karlskrona kommun framför allt utifrån begreppen 

livskvalitet och ensamhet. Av resultatet framkom att fem av kvinnorna kände sig 

ensamma ibland eller ofta. Tre av kvinnorna mådde direkt dåligt av att vara 

ensamma i så stor utsträckning som de var.  Enligt Holmen et al (1992) är det 

vanligt att äldre människor känner ensamhet och det påverkar välbefinnandet 

negativt. Livskvaliteten blir påverkad och det kan på sikt leda till hälsoproblem 

(Holmen et al, 1992).  

 

Enligt resultatet kan begreppet ensamhet delas upp i känslan av ensamhet och 

känslan av förlust. Känslan av ensamhet kom av att sitta för sig själv så stor del av 

dagen. En studie som gjordes av Holmén och Furukawa (2002) visar hur viktigt det 

är att ha en god vän att tala med. Känslan av ensamhet ökade vid ett dåligt socialt 

nätverk. (Holmèn & Furukawa, 2002). Många av kvinnorna uppgav att de inte hade 

några vänner kvar i livet. De såg det som svårt att träffa nya vänner när rörligheten 

var begränsad. Alla kvinnorna hade önskat att de hade kunnat träffa sina anhöriga 

mycket mer än vad de gjorde idag. Men fem av kvinnorna ansåg att besöken de fick 

från besöksverksamheten tillfälligt minskade deras ensamhetskänsla. Det var skönt 

att ha någon att prata med och att få komma ut lite. Enligt Tornstam (2001) är det 

viktigt att få känna del i en social gemenskap. Behovet av att få känna sig behövd 

och sedd försvinner inte bara för att individen blir äldre (Tornstam, 2001). 

 

När det gäller känslan av förlust sa alla kvinnorna som deltog i utvärderingen att de 

saknade att ha en god hälsa. Deras dåliga hälsotillstånd gjorde att de kände sig 

begränsade i sin vardag. De uppgav också att de saknade att ha något att sysselsätta 
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sig med. Två av kvinnorna uppgav att de gärna hade varit mer på fler av 

besöksverksamhetens aktiviteter men hindrades av att de inte hade någon att gå 

med. Enligt Berg (2007) är förmågan att kunna vara aktiv även i hög ålder viktig för 

det allmänna välbefinnandet. Många äldre känner sig osäkra och rädda inför att röra 

sig själva utanför hemmet och vill gärna ha någon med sig. Inaktiviteten kan öka 

risken för sjukdomar och behovet av service ökar (Berg, 2007). Här gör 

besöksverksamheten en stor insats med sina aktiviteter som de äldre kan gå på. Men 

resultatet visar att det saknas resurser för alla kan idag inte gå på dessa aktiviteter 

även om de skulle vilja. 

 

Alla kvinnorna som medverkade i utvärderingen hade förlorat sin äkta make. De 

upplevde en stor känsla av förlust. Enligt Berg (2007) har kvinnor en längre 

medellivslängd och män gifter sig ofta med kvinnor som är några år yngre och det 

gör att hälften av alla kvinnor är ensamstående redan vid pensioneringen på grund 

av att mannen avlider (Berg, 2007). Enligt Dehlin et al (2000) har alla människor en 

social roll som är starkt knuten till den egna identiteten och vid förlust av make och 

vänner går den rollen förlorad (Dehlin et al, 2000). Besöksverksamheten kan vara 

ett stöd när saknaden efter nära och kära blir stor och förlusten av rollerna i det 

sociala nätverket blir kännbar.  

 

När det gäller besöksverksamhetens betydelse för känslan av livskvalitet var alla 

kvinnorna eniga om att besöken de fick gjorde dem gladare. Alla kvinnorna 

brukade ta en kopp kaffe med sin besökare och ansåg att denna fikastund 

tillsammans var väldigt trevlig. Hälften av kvinnorna ville gärna komma ut och gå 

om vädret och hälsan tillät det. Enligt Dehlin et al (2000) är det bra att äldre 

människor får känna sig aktiva trots funktionsnedsättningar. Att få vara aktiv i den 

mån det går påverkar känslan av livskvalitet. Många äldre människor vill inte 

belasta sina anhöriga och känner skuld när de känner att de är till besvär (Dehlin et 

al 2000). Flera av kvinnorna sa att deras anhöriga var väldigt nöjda med 

besöksverksamheten och tyckte det var bra att deras släktingar fick lite mer sällskap 

och chans att komma ut lite mer. 

 

Det kändes inte som om informanterna kände att de hade så mycket att se fram 

emot längre i sitt liv. En av kvinnorna sa till och med att hon inte ville vara med 

längre och att döden skulle kännas som en befrielse. Många av kvinnorna upplevde 

att det inte fanns så mycket som gav mening till deras liv längre. Enligt Viktor 

Frankl (2006) söker människor ständigt efter meningen med livet. Han anser att 

meningen med livet ständigt förändras och vad som anses viktigt är väldigt 

personligt och unikt. (Frankl, 2006). Enligt Travelbee (2002) är det viktigt att hitta 

en mening i just den situation som individen befinner sig i. Det är viktigt att känna 

att andra människor är delaktiga i ens liv (Travelbee, 2002). Det framkom av 

resultatet att de flesta av kvinnorna ansåg att familjen var det som hade störst 

betydelse för dem idag. Men även små saker som vackra blommor på våren, att få 

komma ut i friska luften och god mat hade stor betydelse för välbefinnandet. Enligt 

Grimby (2001) får de små sakerna mycket större betydelse när människan blir 

äldre. Äldre människor kan ofta sakna att känna friheten att kunna aktivera sig själv 

(Grimby, 2001). 

 

Från utvärderingen framkom det hur viktigt det är med personkemin mellan den 

som får besök och besökaren. Alla kvinnorna som hade besök hade en lite äldre 

kvinnlig besökare. Flera av kvinnorna såg sin besökare som en väninna och en 

kvinna uppgav att hon kände samma relation till sin besökare som till en anhörig. 
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Två av kvinnorna kände sig lite begränsade av sina besökare eftersom dessa ofta 

var sjuka och inte kunde följa med ut på promenader. Enligt Dahlberg (1994) är det 

viktigt att ha en bra relation och kommunikation mellan olika parter. Det är viktigt 

att känna förståelse från den andra och kunna prata på samma nivå för att kunna 

berätta om sina behov (Dahlberg, 1994). Resultatet från utvärderingen visade att 

alla kvinnorna kände sig trygga med sin besökare. Travelbee (2002) menar att 

mötet mellan olika människor är viktigt och kommunikationen måste bygga på 

respekt och förståelse (Travelbee, 2002). 

 

Besöken som kvinnorna fick brukade pågå i en timme och de flesta av kvinnorna 

uppgav att de fick besök en gång per vecka. Fem av kvinnorna ansåg att de gärna 

hade haft fler besök och att de gärna hade fått vara lite längre. Önskvärd frekvens 

för besöken verkade vara två gånger i veckan. Tre av kvinnorna kände att det räckte 

att få besök en gång i veckan eftersom det också var energikrävande att göra sig 

klar inför ett besök. Hellström (2003) menar att meningsfulla sociala kontakter är 

en del av det goda åldrandet (Hellström 2003). Två av kvinnorna hade gärna varit 

med på andra aktiviteter som Röda Korset har men ingen av dem kände att de hade 

någon som kunde följa med dem. De uppgav att det inte hade behövt vara just deras 

besöksperson som följde med på dessa aktiviteter, det hade bara varit skönt att ha 

någon med sig av trygghetsskäl. Scocco, Rapattoni och Fantoni (2006) menar att 

det är viktigt att äldre människor som flyttar till särskilda boenden inte isolerar sig. 

Det är viktigt att få komma ut och känna sig som en del av den sociala 

gemenskapen och träffa nya människor. (Scocco, Rapattoni och Fantoni, 2006). 

 

SLUTSATS 
 

Resultatet från våra intervjuer visar att besöken som de äldre som bor på särskilda 

boenden får har en positiv inverkan på deras känsla av ensamhet. Alla kvinnorna 

uppgav att de såg fram emot sina besök. Författarna kunde se från resultatet att det 

hade varit önskvärt med fler och längre besök. Det framkom också hur viktig 

personkemin är mellan den som får besök och den som är besökare. Utvärderingen 

visade även att det finns många faktorer som påverkar den äldres känsla av 

livskvalitet. Den informationen kan vara bra för Röda Korset att känna till när de 

planerar sitt utbud av aktiviteter. Den sammanlagda uppfattningen författarna fick 

var att besöksverksamheten gör ett bra och uppskattat arbete. Det behöver göras 

mer forskning om den effekt som frivilliga organisationers arbete har på samhället.  
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Frågeformulär inför intervju med äldre på boenden i 

Karlskrona om Röda Korsets Besöksverksamhet 

 
1. Kön 

 Man 

 Kvinna 

 

2.   Ålder: 

 

3.   Civilstånd: 

 

4.   Har du några anhöriga? Om ja, i vilken form och vilken relation har ni? 

 

5.   Har du många gamla vänner kvar som du fortfarande träffar regelbundet? 

 

6.   Hur ofta har du besök av din besökare från Röda Korset?  

 

7.   Hur knöts kontakten med Röda Korset?  

 

8.   Beskriv vad ni brukar göra under Er träff? 

 

9.   Beskriv hur du upplever besöket? 

 

10. Hur tror du att dina anhöriga upplever Röda Korsets besök? 

 

11. Har du några andra aktiviteter utöver Röda Korsets besök? 

 

12.  Upplever du dig ofta ensam? 

 

13. Har Röda Korsets besök påverkat din ensamhetskänsla? 

 

14. Hur ser du på ditt eget liv, vad har betydelse för dig? 

 

15. Har Röda Korsets besöksverksamhet påverkat din livskvalitet? 

 

16. Är det något som du önskar att Röda Korset utökar sin besöksverksamhet med och i så 

fall vad? 

 

17. Rekommenderar du besöksverksamheten till dina vänner? 

 

18. Anser du att personalen som har hand om besöksverksamheten gör ett bra jobb? 

 

19. Finns det något som du önskar att de hade gjort annorlunda? 

 

20. Finns det något att tillägga som du tror att Röda Korset skulle kunna använda för att 

göra besöksverksamheten bättre för dig? 
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www.epksydost.se 

Ansökningsblankett för rådgivande etisk bedömning/granskning 
av studentprojekt, kliniskt eller motsvarande forskningsprojekt. 

 

 

Innan Du börjar 

Innan Du fyller i denna ansökan ska Du ha gått igenom etisk egengranskning enligt det 

formulär som finns på hemsidan www.epksydost.se. Har Du svarat ”ja” eller ”tveksamt” på 

någon av frågorna 1-5 finns möjlighet för forskningsarbetet att genomgå frivillig prövning vid 

regionens etikprövningsnämnd (EPN). För vidare information se  

www.forskningsetikprovning.se  

 

 

Allmänna anvisningar 

Ansökan ska vara lättläst och ska kunna förstås även av dem som inte är insatta i 

forskningsområdet. Ansökan behandlas endast om alla delar är ifyllda och nödvändiga bilagor 

är bifogade. Hänvisning till projektplan gäller inte. Observera att om projektet innehåller flera 

delstudier som är välavgränsade, måste ansökan för varje delstudie inlämnas separat. 

 

Ansökan sänds in i 1 (ett) underskrivet original (ej häftat) och 14 häftade kopior. 

 

Ansökan ska vara inlämnad senast 14 dagar före nästkommande sammanträde. Tider för 

sammanträden och kontaktpersoner finns på hemsidan www.epksydost.se  

 

Ansökan skickas till: 

Etikprövningskommittén i Sydost 

c/o Institutionen för pedagogik 

att. Ingeborg Moqvist-Lindberg/Gunilla Broberg 

Växjö universitet 

351 95 Växjö 

 

 

 

http://www.epksydost.se/
http://www.epksydost.se/
http://www.forskningsetikprovning.se/
http://www.epksydost.se/
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Ansökan 
 

 

I förekommande fall skall intyg biläggas från verksamhetschef/ansvarig chef på den plats där 

datainsamlingen genomförs.Följande uppgifter fylls i av sökande. Fälten som Du skriver i 

expanderar allteftersom Du skriver.  
 

 

Allmänna uppgifter 
1. Projektets titel 

Utvärdering av Röda Korsets besöksverksamhet 
- En syn på livskvalité och ensamhet hos äldre människor på gruppboenden 

 
 

 

 

 

2. Namn på den person som kommer att genomföra arbetet samt adress, e-post och 

telefonnummer. 

Malin Nordquist 

XXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXX 

mblu04@student.bth.se 

 

Anna Lundgren 

XXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXX 

anlh05@student.bth.se 

 
 

 

3. Projektet genomförs vid: 

 BTH  

 Högskolan i Kalmar 

 Växjö Universitet 

 Landstinget Blekinge  

 Landstinget i Kalmar län 

 

 

4. Projektet genomförs inom ramen för: 

 nivå 41 – 60 poäng 

 nivå 61 – 80 poäng 

 Forskningsmetodisk kurs (landstinget) 

Forskarutbildning 

 Annat, ange vad: 

Examensarbete, termin 6  

Sjuksköterskeutbildningen, Blekinge Tekniska Högskola 

 
 

mailto:mblu04@student.bth.se
mailto:anlh05@student.bth.se
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5. Handledare för projektet, titel, namn, e-post 

Birgitta Fridström, Universitetsadjunkt 

birgitta.fridstrom@bth.se 

 

Underskrift handledare:  
 

_________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

6. Plats där projektet ska genomföras (Institution, klinik, avdelning, mottagning etc.) 

 Intervjuerna kommer att äga rum på olika äldreboenden i Karlskrona kommun. Analys 

av materialet kommer sedan äga rum på Blekinge Tekniska Högskola. 

 
 

 

 

Beskrivning av projektet (texten bör max motsvara två sidor A4.) 
 

 

7. Projektets övergripande syfte och sammanhang 

Den här studien har till syfte att ta reda på vilken betydelse Besöksverksamheten har för 

äldre människor på kommunala boenden i Karlskrona kommun. Meningen är att Röda 

Korset ska kunna använda studien för att utvärdera om verksamheten fungerar bra och se 

till vad som kan göras bättre. Arbetet görs efter en förfrågan som gjordes från Röda 

Korset till Blekinge Tekniska Högskola, i Karlskrona, sektionen för Hälsa. Röda Korset 

var intresserade av att få reda på hur besöken hade påverkat de äldre som fick besök av 

deras besökspersoner. Personerna som kommer att intervjuas bor på äldreboenden inom 

kommunen.  

 
 

 

8. Bakgrund 

Det har inte gjorts så mycket forskning kring betydelsen av de olika 

frivilligorganisationernas arbete med att besöka äldre. Därför är det viktigt att se vad 

deras arbete har för betydelse för de äldre människor som verksamheten berör. Röda 

Korset gör en stor insats när det gäller att hjälpa utsatta människor i Sverige. År 2005 

genomfördes två undersökningar om Röda Korsets Besöksverksamhet. En gjordes utifrån 

besökarens perspektiv och den andra utifrån den äldres synvinkel. Då genomfördes 

undersökningen bland de äldre som bodde hemma, nu är syftet att ta reda på vad 

besöksverksamheten har betytt för de äldre på boenden i Karlskrona kommun. Röda 

Korsets Besöksverksamhet startade som ett pilotprojekt 2004. Efter tre år övergick 

projektet den 1 januari 2007 till permanent verksamhet inom Röda Korset. 

Besöksverksamheten innebär att Röda Korsets frivilliga gör regelbundna och 

återkommande besök till äldre personer som känner sig ensamma och önskar besök.  

 
 

 

9. Syfte och eventuella frågeställningar 

Syftet med den här studien är att utvärdera Röda Korsets Besöksverksamhet hos de äldre 

på boenden i Karlskrona kommun utifrån begreppen ensamhet och livskvalitet. 
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10. Beskriv hur projektet kommer att genomföras samt form av datainsamling (ex. enkät, 

intervju etc.). Frågeformulär, intervjuguide eller liknande insamlingsinstrument som används 

ska bifogas ansökan 

 En intervjustudie kommer att göras baserat på ett kvalitativt tillvägagångssätt. Intervjun 

kommer att göras med hjälp av ett delvis strukturerat frågeformulär så att alla som ingår i 

studien får svara på samma frågor. Intervjun kommer att spelas in på bandspelare för 

analysen skull.  

  
 

 

11. Beskriv urvalsförfarande samt motivera urvalets storlek 

Projektledarna kommer att få en lista från Röda Korset med personer att intervjua. De 

som väljs ut kommer vara verbala och ej dementa. Från den listan kommer det att göras 

ett slumpmässigt urval för att tillförlitligheten på själva undersökningen ska bli så bra 

som möjligt. En pilotstudie kommer att genomföras på en man och en kvinna för att 

kontrollera frågornas validitet. Urvalets storlek beror på antal personer som har besök för 

närvarande. Intervjuer kommer att göras på ca 10 personer.  

  
 

 

12. Beskriv hur data ska analyseras 

Intervjuerna kommer att ske med öppna frågor så materialet kommer bli analyserat för 

hand av projektledarna. Antalet intervjuer kommer hållas i så liten skala att materialet 

kommer vara greppbart. Vi kommer att göras en innehållsanalys på materialet. Upptagna 

inspelningar från intervjun kommer användas vid analysen. 
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Etiska frågor 
 

 

13. Beskriv hur data kommer att förvaras samt vilka har tillgång till data. 

Data som framkommer under intervjun kommer endast projektledarna ha tillgång till. 

Detta material kommer att förvaras i låst skrivbord under hela projektet. Efter 

projektets slut kommer bandinspelningar och frågeformulär att arkiveras på ett säkert 

sätt på Blekinge Tekniska Högskola, sektionen för hälsa.  

 
 

 

14. Beskriv tillvägagångssätt samt innehåll i information vid tillfrågan om eventuellt 

deltagande inför intervju, tillgång till journal. Beskriv när, hur och av vem som 

undersökningsperson tillfrågas och hur det informerade samtycket dokumenteras. Den 

skriftliga information som ska lämnas till undersökningspersonen ska vara lättförståelig och 

ska bifogas ansökan.  

Röda Korset kommer ta kontakt med de personer som kommer vara berörda av intervjun i 

förberedande syfte. Sedan kommer projektledarna ta kontakt och informera om studien, då 

kommer även ett skriftligt informationsbrev att delas ut. (bilaga 2). Intervjupersonerna 

kommer sedan få skriva på ett skriftligt samtycke (bilaga 3), där det tydligt står att de när 

som helst kan avbryta studien. Det skriftliga samtycket kommer delas ut av projektledarna 

i samband med intervjun. 

 
 

 

15. Beskriv din relation tillundersökningspersonerna, t.ex. student – patient, läkare – patient. 

Student – Äldre på kommunalt boende 

 
 

 

16. Hur kommer resultaten att redovisas för att säkerställa undersökningspersonernas 

integritet och konfidentialitet.  

Resultatet kommer redovisas i ett examensarbete. Analysen kommer inte vara 

personbaserad. Svaren kommer att vara helt anonyma. Resultatet kommer redovisas 

utifrån den samlade uppfattning som projektledarna fått fram från intervjumaterialet.  

 
 

 

17. Beskriv etiska överväganden med hänsyn till projektets risker och nytta. Beskrivs vilka 

åtgärder som vidtagits för att förebygga risker.  

Intervjupersonerna kommer vara verbala och icke dementa. Detta för att studiens resultat 

inte ska bli missvisande. Intervjuerna sker med öppna frågor för att få fram mesta möjliga 

analyserbara material från själva intervjun. Pilotstudien görs med syfte att eliminera 

risken att intervjupersonerna inte förstår frågorna. Resultatet presenteras anonymt för att 

skydda den enskilda personen. De som blir intervjuade har rätt att när som helst avbryta 

sitt deltagande i studien. 
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Genom undertecknande intygar sökande/sökandena att projektet kommer att genomföras i 

enlighet med god forskningssed. 

 

Namnunderskrifter från sökande   Ort och datum 

 

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________ 

 

Bilagor i 14 exemplar  

1. Tillstånd från verksamhetschef (i förekommande fall) 

2. Skriftlig information till dem som tillfrågas (obligatoriskt) 

3. Blankett för skriftligt samtycke (i förekommande fall) 

4. Frågeformulär, intervjuguide eller liknande (obligatoriskt)  



 

 

 

Bilaga 3 1/1 

 

Etikprövningskommittén i Sydost  2007-10-19 

EPKsydost.se      
 

 

 

Malin Nordquist 

Fänkålsgatan 16 A 

371 52 Karlskrona 

mblu04@student.bth.se 

 

Anna Lundgren  

Gamla Infartsvägen 3 B 

371 42 Karlskorna 

anlh05@student.bth.se 

 

Birgitta Fridstöm 

Birgitta.Fridstrom@bth.se 

 

 

 

Projektet Utvärdering av Röda Korsets besöksverksamhet – en syn på livskvalitet och 

ensamhet hos äldre människor på gruppboenden. Dnr EPK 2007-21 

 

Kommittén har granskat er ansökan och lämnar följande synpunkter och 

rekommendationer: 

 

Det finns en beroendeställning mellan de som tillfrågar om medverkan (Röda Korsets 

personal, som dessutom är de som ska utvärderas) och de som ska intervjuas. Vi föreslår 

därför att frivilligheten i att medverka betonas starkare, t.ex. genom att ett informationsbrev 

skickas till ett urval av de personer som får besök av Röda Korset (bara verbala och ej 

dementa) och att dessa har möjlighet att aktivt tacka nej via ett frankerat svarsbrev. De som 

inte aktivt tackar nej kan kontaktas för ytterligare förfrågan via telefon.  

  

Vi föreslår att informationsbrevet revideras något och rekommenderar att ni inspireras av 

det förslag på informationsbrev som finns på etikprövningskommittéens hemsida 

(www.epksydost.se) t.ex. avseende rubrik. Brevet bör hållas i en neutral ton genom att 

uttryck som ”vara väldigt tacksamma”, ”tack på förhand” eller ”vänliga hälsningar” 

undviks. - Anonymitet är svårt att utlova men däremot kan man lova att alla uppgifter ska 

behandlas konfidentiellt. Vi rekommenderar också att blanketten för skriftligt samtycke 

slopas. Ett skriftligt underskrivet dokument kan upplevas som att det finns uppgifter om 

enskild person som kan kopplas samman med intervjusvaren.  

 

Lycka till med arbetet! 

 

Ingeborg Moqvist-Lindberg 

Ordf. EPKSydost 
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 Karlskrona den 3 december 2007 

 

 

Skriftlig information inför intervjustudie om Röda Korsets Besöksverksamhet 

 

Denna information lämnas till Er av två sjuksköterskestuderande vid Blekinge Tekniska 

Högskola, med anledning av en intervjustudie som vi kommer att göra om Röda Korsets 

Besöksverksamhet. Studien som även är en utvärdering kommer att omfatta den 

Besöksverksamhet som ni idag använder Er av. Vi som kommer att genomföra intervjuerna 

heter Malin Nordquist och Anna Lundgren och går termin 5 på högskolan i Karlskrona. Vi 

gör den här studien som ett examensarbete vid sjuksköterskeutbildningen på Blekinge 

Tekniska Högskola.  

 

Den här studien och utvärderingen av Röda Korsets Besöksverksamhet ska hjälpa dig som 

idag får besök av frivilliga besökare. Vi vill veta vad ni anser om verksamheten som sådan 

och ser gärna att ni kommer med förslag som kan leda till förbättringar. 

 

Vi hoppas att ni vill medverka genom att låta oss genomföra en intervju som kommer äga 

rum på det boende ni har idag. Intervjun kommer att spelas in på band, för att det sedan ska 

underlätta för oss att göra en utvärdering av era svar. Inga namn kommer att finnas med på 

sammanställningen av utvärderingen. I resultatet av studien kommer alla svar att vara 

anonyma. 

 

Medverkan till den här studien är helt frivillig. Ni kan när som helst under studiens gång 

meddela att ni inte önskar medverka längre, så ni förbinder Er inte till något. 

 

Tiden för intervjun kommer att ske ca två veckor efter att ni har fått det här brevet 

presenterat för Er. Vi kommer att avtala en tid som passar Er för intervjun.  

 

Vi vill åter upplysa Er om att deltagandet sker helt frivilligt och anonymt. Men vi är väldigt 

tacksamma om Ni kan ta en timme av Er tid och låta oss genomföra den här intervjun om 

vad ni anser om Röda Korsets Besöksverksamhet.   

 

Om ni har några frågor kring den här studien får ni gärna ringa Britt-Marie Wheeler på 

Röda Korset, 0455-181 68 eller Birgitta Fridström på Blekinge Tekniska Högskola, 0455-

38 54 20. 

 

Tack på förhand, vi ser fram emot att få träffa Er. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Malin Nordquist och Anna Lundgren Birgitta Fridström 

Sjuksköterskeprogrammet Handledare 

Blekinge Tekniska Högskola 

Sektionen för Hälsa 

 




