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Sammanfattning: 

Bakgrund: Medelåldern ökar i dagens samhälle, det uppskattas att cirka 17 % av Sveriges 

befolkning är 65 år och äldre. Beräkningar visar att år 2030 kommer antalet människor över 

80 år vara cirka 750 000. Med en sådan utveckling ställs det högre krav på vad samhället har 

att erbjuda sina äldre. Här har olika frivilligorganisationer börjat spela en viktig roll för 

äldreomsorgen. Syfte: Syftet var att belysa personalens upplevelser av och uppfattning om 

vilken inverkan frivilligorganisationers besök har på den äldre och verksamheten i 

äldreomsorgens särskilda boenden i Karlskrona kommun. Metod: Författarna har gjort en 

intervjustudie med kvalitativ ansats. Intervjumaterialet har bearbetats på ett sätt som närmast 

kan liknas vid den analysmetod som Graneheim och Lundman beskriver. Resultat: Resultatet 

visar att personalen i de särskilda boendena upplever och uppfattar frivilligorganisationernas 

besöksverksamhet som ett positivt komplement till äldreomsorgens verksamhet. Slutsats: 

Frivillig organisationernas besöksverksamhet spelar en viktig roll för den äldres behov av 

social gemenskap. 

 

Nyckelord: Besöksverksamhet, ensamhet, frivilligorganisationer, livskvalitet, Röda Korset, 

Väntjänst, äldre. 
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INLEDNING 

 

I den offentliga debatten kan ses ett ökat intresse för den åldrande befolkningen i takt med att 

denna grupp blir allt större. Medellivslängden ökar och så även vårdbehovet. Förutom krav på 

ökade resurser från landsting och kommun ställer detta även större krav på insatser från 

anhöriga. I detta sammanhang kan de olika frivilligorganisationernas besöksverksamhet 

komma att spela en viktig roll för att öka kvalitén i omsorgen av de äldre. 

 

Våren 2007 kom en representant från Röda Korset i Karlskrona med en förfrågan till 

studenter på Blekinge Tekniska Högskola gällande utvärdering av Röda Korsets arbete med 

besöksverksamhet hos äldre. I det skedet var det meningen att två studentpar skulle göra 

denna utvärdering. Då det fanns flera som var intresserade utökades denna utvärdering till tre 

utvärderingar som görs utifrån olika synvinklar. Författarnas frågeställning utgår ifrån vad 

personalen har för upplevelse av och uppfattning om vad frivilligorganisationernas 

besöksverksamhet kan tillföra de äldre och verksamheten i Karlskrona kommuns särskilda 

boenden. 

 

Det finns inte så mycket forskning inom det område som rör problemformuleringen, varför 

författarna tycker att det känns viktigt att lyfta fram detta. Socialstyrelsen (2007) bekräftar 

svårigheten i att överhuvudtaget hitta underlag till denna typ av forskning. 

 

Definitioner 

I studien kommer följande begrepp att användas som förklaras utifrån de definitioner 

författarna till studien menar. 

 

Frivilligorganisationer, organisationer där frivilliga insatser bedrivs. De frivilliga insatserna 

är oavlönade arbetsinsatser som är fritt valda och bedrivs inom en organisatorisk ram. 

Organisationerna kan vara ett komplement till den offentliga sektorn.  

Verksamheten, författarna menar här den äldreomsorg i särskilt boende som Karlskrona 

kommun driver. 

Särskilt boende är 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.  

Besöken, syftar till de besöken de frivilliga inom organisationerna gör i de äldres hem, inom 

äldreomsorgen. 
 

 

BAKGRUND 

 
 

Enligt Folkhälsoinstitutet (2008) ökar medelåldern i dagens samhälle. Det uppskattas att cirka 

17 % av Sveriges befolkning är 65 år och äldre. Beräkningar visar att år 2030 kommer antalet 

människor över 80 år vara cirka 750 000, att jämföra med dagens siffra som är cirka en halv 

miljon. Att befolkningen blir äldre beror på att sjukvården förbättras, forskningen går framåt 

och att fler liv vid allvarliga sjukdomar räddas (Folkhälsoinstitutet, 2008). Enligt Röda 

Korsets helårsrapport (2006) medför detta att de äldre som grupp i sin tur blir mera 

vårdbehövande. Fler stannar kvar i sina egna hem och får alltmer hjälp där. Även de som bor 

på ett särskilt boende är i större behov av vård och omsorg. Med en sådan utveckling ställs det 
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högre krav på vad samhället har att erbjuda sina äldre. I de allra flesta fall klarar 

äldreomsorgen av själva omvårdnaden. Det som inte alltid hinns med är mötet, interaktionen 

mellan vårdtagare och vårdare (Röda Korset, 2006). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2007) har de olika frivilligorganisationerna börjat spela en viktig roll i 

äldreomsorgen. Socialstyrelsen menar att det finns ett växande intresse för hur de olika 

frivilligorganisationerna kan bidra med ökad kvalitet för de äldre (Socialstyrelsen, 2007).  

Röda Korsets helårsrapport (2006) visar att på senare år har engagemanget från flera av våra 

frivilligorganisationer blivit mera märkbart. På många håll i landet har det vuxit fram 

frivilligorganisationer som agerar utifrån ett mera organiserat arbetssätt. Behovet av 

besöksverksamhet finns på flera plan, både i form av individuella besök men även olika typer 

av gruppverksamhet samt anhörigstöd (Röda Korset, 2006). 

 

Socialstyrelsen (2006) beskriver frivilligorganisationer som ett alternativ, komplement och 

ersättning till den offentliga sektorn. Österströms (2007) studie visar också att 

frivilligorganisationerna betraktas som ett komplement till den ordinarie verksamheten. 

Denna studie framhåller frivilligorganisationerna som en resurs som sätter ”guldkant” i 

vardagen för de äldre i verksamheten (Österström, 2007). 

 
Frivilligorganisationer i Karlskrona  

I Röda Korsets helårsrapport (2007) beskrivs hur engagemanget från ett antal 

frivilligorganisationer som bedriver besöksverksamhet i Karlskrona kommuns äldreomsorg 

utvecklats under senare år. Besöksverksamheten erbjuder stöd, social samvaro, exempel på 

detta kan vara en promenad eller att läsa tidningen. Besöksverksamhet erbjuds till dem som 

bor i någon form av särskilt boende inom äldreomsorgen samt även dem som bor i eget 

boende (Röda Korset, 2007). 

Enligt Äldrenämnden Karlskrona Kommun (2005) pågår besöksverksamhet i Karlskrona via 

ett litet antal organisationer som utför detta på frivillig basis. Dessa är främst Röda Korset och 

Väntjänsten, därutöver finns det pensionärsorganisationer samt politiska partier som också 

utövar besöksverksamhet (Äldrenämnden Karlskrona kommun, 2005).  

 

Röda Korsets (2007) besöksverksamhet i Karlskrona kommun är idag en väl fungerande och 

stabil verksamhet som även ses som ett föredöme för flera andra kommuner, däribland Växjö, 

Uppsala och Linköping. Förutom den samverkan som sker mellan olika projekt inom Röda 

Korsets egen verksamhet så samverkar Röda Korset med flera andra aktörer. Röda Korset har 

ett väl utvecklat samarbete med Väntjänsten i olika delar av kommunen. Röda Korset har i 

dagsläget ett drygt hundratal äldre som får individuella och kontinuerliga besök, därutöver är 

det ett antal äldre som deltar i gruppverksamhet. Detta kan jämföras med antalet frivilliga som 

idag arbetar ideellt uppgår till totalt 95 (Röda Korset, 2007). Enligt B-M Wheeler (personlig 

kommunikation, 4februari, 2008) på Röda Korset överstiger behovet av besök tillgången av 

besökare, varför Röda Korset i Karlskrona arbetar mycket aktivt för att rekrytera fler 

frivilliga. De använder sig av affischering, broschyrer samt informationsträffar för att nå ut 

med sitt budskap och på så vis ständigt kunna göra nya rekryteringar. Röda Korset genomför 

ett noggrant arbete för att individen som får besök skall få det av en person som kan passa. 

När önskemål hos den äldre uppstått om att få besök gör ansvarig från Röda Korset besök hos 

henne/honom. De tar bland annat reda på hur behovet ser ut och om den äldre är dement. 

Röda Korset tycker att det är viktigt att det stämmer i personkemin mellan den som blir 

besökt och den som besöker (B-M. Wheeler, personlig kommunikation, 4februari, 2008).   
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I Äldrenämndens (2005) broschyr beskrivs att Väntjänsten finns på flera orter i landet, den är 

väldigt olika organiserad beroende på vilka organisationer som ligger bakom samt i vilken 

kommun de verkar. På de allra flesta platser sker deras verksamhet i direkt samverkan med 

Röda Korset. I Karlskrona kommun finns de omnämnda i samma broschyrer som presenterar 

Röda Korset och olika pensionärsorganisationer. Deras huvudsakliga funktion är att hjälpa 

äldre som behöver stöd på olika sätt. Det kan till exempel vara hjälp med att gå med till 

läkaren, gå på promenader samt samtala och lyssna. Engagemanget i Väntjänsten är helt 

ideellt och bygger på att finnas till hands och vara en vän till den som behöver 

(Äldrenämnden Karlskrona kommun, 2005). 
 

 

Mål för god kvalitet inom äldreomsorgen 

Enligt socialtjänstlagens (2001:453) nationella mål för äldreomsorgen skall varje kommun 

sörja för att äldre personer ska kunna leva ett aktivt liv, åldras i trygghet med bibehållet 

oberoende, bemötas med respekt samt ha tillgång till god vård och omsorg. Socialstyrelsens 

definition på vad god vård och omsorg är omvårdnadsinsatser i form av; hjälp för att kunna 

äta, dricka, klä sig, förflytta sig samt hjälp med den personliga hygienen. Socialtjänstlagen 

säger även att insatser som syftar till att bryta isolering samt stärka den äldres trygghet ingår i 

vad som kan beskrivas som god vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2002).  

 

I Karlskrona kommuns äldrenämnds (2004) kvalitetspolicy står det att en viktig del av 

kvalitén i äldreförvaltningens verksamheter är att ge vårdtagarna förutsättningar för att leva 

ett självständigt, meningsfullt och aktivt liv i gemenskap med andra (Äldrenämnden 

Karlskrona kommun, 2004). 

 

Enligt Röda Korset (2006) har en tidigare gjord kvalitetsanalys rörande äldreomsorgen i ett 

flertal kommuner visat att det ibland finns brister. Detta kan bland annat vara: 

- inte tillräckliga möjligheter att vistas ute för de äldre 

- utbudet av aktiviteter som skulle kunna vara stimulerande är begränsat 

- sociala samtal mellan personal och vårdtagare hinns inte med 

- begränsade möjligheter att få annan hjälp än det som är schemalagt 

- omsättningen av personal inom äldreomsorgen är stor 

Denna beskrivning av de vanligaste bristerna gör att Röda Korset anser att de genom sin 

besöksverksamhet aktivt kan medverka till att höja livskvaliteten och förbättra den sociala 

gemenskapen hos många äldre (Röda Korset, 2006).  

 
Äldres behov av omvårdnad och social stimulans 

Tornstam (1994) talar om det goda åldrandet, i det begreppet finns det flera olika faktorer som 

påverkar individen. Det handlar om anpassning, både till yttre och inre förhållanden som på 

det ena eller andra sättet förändras i samband med åldrandet. Med gott åldrande gällande de 

inre faktorerna nämns bland annat inre tillfredsställelse, lycka och positiv självuppfattning. 

Faktorer som påverkar den inre livskvaliteten negativt är känslan av otrygghet, att inte 

behövas, att inte ha tillräckligt att göra samt ensamhet. Tornstam menar att ett gott åldrande 

inte enbart har att göra med huruvida hälsan är god eller bostaden perfekt, att individen 

känner inre välbefinnande är mycket viktigt. Att få ha ett socialt nätverk och gärna någon 

förtrogen visade sig vara ganska avgörande för livskvaliteten. Behovet av relationer och 

närhet är fundamentalt. Etablerandet och bevarandet av mellanmänskliga relationer utgör 

varandets huvudfråga från födseln till döden (Tornstam, 1994). Enligt Folkhälsoinstitutet 

(2008) är det viktigaste för äldres hälsa och livskvalitet att de fortsätter att vara aktiva, både 

fysiskt och psykiskt där de sociala aktiviteterna blir grundläggande. 
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Carlssons och Dahlbergs (2002) forskning visar att vårdtagaren inte alltid upplever 

livskvalitet, på grund av känslan av isolering. Många upplever ensamhet trots att de bor 

tillsammans med och vårdas av flera personer. Avsaknad av näringsgivande och positiva 

relationer med andra uppges vara en orsak. Den äldre som bor på ett särskilt boende har ofta 

flera åldersrelaterade funktionsnedsättningar, såsom syn- och hörselnedsättning, demens samt 

nedsatt ork. Detta gör att relationerna mellan vårdtagarna försvåras. Nya och värdefulla 

relationer skulle kunna knytas med vårdpersonalen om personalens tid och möjligheter fanns 

(Carlsson & Dahlberg, 2002). 

 

Holmén, Ericsson, Andersson och Winblad (1992) menar att en av de stora anledningarna till 

att den äldre känner sig otillfredsställd och ensam är avsaknad av ett socialt nätverk. Äldre 

som har en nära relation med en annan person känner sig betydligt mindre ensamma än andra 

(Holmén et al, 1992). 

 

Hellström (2003) säger att kunna få hjälp och stöd i vardagen är en viktig del för äldre men 

det visar sig även vara betydelsefullt för livskvaliteten hur det sociala nätverket ser ut. 

Holmén (2002) framhåller i sin forskning hur viktigt det är med tillfredsställelsen vad det 

gäller kontakten med sina vänner. Det är betydande för upplevelsen av hälsa att ha 

meningsfulla sociala kontakter (Holmén, 2002). 

 

Holmén et al (1992) talar om att ensamhetskänslor inte är lika hårt knutet till huruvida den 

äldre har barn eller inte, de menar att det har större betydelse hur det sociala nätverket i övrigt 

ser ut. De som har sociala kontakter och träffar sina vänner regelbundet upplever sig mindre 

ensamma (Holmén et al, 1992). Dragesets (2004) forskning visar också hur viktigt det sociala 

nätverket är för upplevelsen av ensamhet. Den visar även att de som träffade sina vänner i 

högre frekvens också upplevde lägre nivå av ensamhet (Drageset, 2004). 

 

Enligt Carlsson och Dahlberg (2002) minskas inte ensamhetskänslan när den äldre flyttar in 

på ett särskilt boende, utan tvärtom. Vårdtagarna på boendet vill inte öka personalens 

arbetsbörda genom att ställa krav på att få sina psykiska och andliga behov av gemenskap, 

bekräftelse och att bli sedda, tillfredställda. Ensamhetskänslan ökar då vårdtagaren inser att de 

fysiska behoven prioriteras långt före den äldres behov av gemenskap (Carlsson & Dahlberg, 

2002). Berg (2007) säger att upplevelsen av ensamhet ofta är ett tecken på otillräcklig 

livstillfredsställelse. Ensamhetskänslan visade sig leda till både ökat beroende och vårdbehov. 

De med ensamhetskänsla har inte mer sjukdomar än andra. Däremot känner de ensamma äldre 

sig mer trötta och sjuka, de gör fler läkarbesök och äter mer lugnade medel och sömntabletter 

än de som inte känner sig ensamma (Berg, 2007).  

 

Carlssons och Dahlbergs (2002) forskning visar att personalen på särskilda boenden ofta har 

tidsbrist, det där lilla extra i form av samtal och gemenskap med vårdtagaren hinns ofta inte 

med. Enligt From (2007) är det viktigt för den äldre att personalen har tid för dem, inte bara 

tid till omvårdnad utan även en stund över för gemenskap.  
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SYFTE 

 

 
Syftet var att belysa personalens upplevelser av och uppfattning om vilken inverkan 

frivilligorganisationers besök har på den äldre och verksamheten i äldreomsorgens särskilda 

boenden i Karlskrona kommun. 

 

 

METOD 

 

 
Målet med studien var att göra en utvärdering av personalens upplevelse av och uppfattning 

om hur besöksverksamheten kan inverka i de särskilda boendena, varför en intervjustudie 

kändes som ett bra alternativ. Studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer 

som följer ett frågeschema men med mer öppna svarsalternativ (Se bilaga 1). Kvale (1997) 

menar att detta ger mer utrymme för både intervjuaren och informanten att utveckla samtalet 

och lägga till information som inte hade kunnat förutses. Genom att använda detta 

tillvägagångssätt öppnas också möjligheten till att få en så sanningsenlig bild av 

informanternas upplevelser som möjligt. Fokus läggs på hur den intervjuade upplever sin 

livsvärld (Kvale, 1997). Deproy och Gitlin (1999) menar att syftet med kvalitativ forskning 

kan ses som att helt enkelt förstå. De olika kunskapsteoretiska inriktningar och aspekter som 

kan finnas i åtanke vid genomförandet av en studie där kvalitativa metoder nyttjas är otaliga 

och kan tolkas olika av individen (Deproy & Gitlin, 1999). Författarna valde att använda en 

fenomenologisk kunskapsteori. Deproy och Gitlin (1999) förklarar fenomenologisk 

kunskapsteori som att det är erfarenheterna som skapar och ger förståelse åt de mänskliga 

uppfattningarna. Det är genom individens egna upplevelser av en företeelse som de sedan kan 

berätta för författarna hur de uppfattar denna (Deproy & Gitlin, 1999). 

 

Det frågeformulär som konstruerades utformades som en öppen intervjuram med ett antal 

frågor som lätt kunde utmynna i flera frågor beroende på informantens svar. Frågeformuläret 

som utarbetades växte fram utifrån de frågor författarna tyckte var relevanta till syftet, med 

fokus på personalens upplevelser. Frågeformuläret lämnades in och godkändes av examinator, 

efter det att några ändringar gjordes. Merparten av frågorna i frågeschemat är kvalitativa, 

intervjun startade dock med fyra frågor som är kvantitativa. Dessa frågor handlar om 

bakgrundsfakta (Se bilaga 1).  
 

 

Urval 

I detta arbete hade författarna tänkt undersöka frivilligorganisationers inverkan i sin helhet, 

inte enbart Röda Korset. Slumpen gjorde dock att endast Väntjänsten och Röda Korset kom 

att medverka i denna undersökning. 

 

Kvale (1997) säger att det är lätt att antalet intervjupersoner antingen blir för stort eller för 

litet, han menar att antalet intervjupersoner beror på undersökningens syfte. Om syftet är att 

förstå fenomenet utifrån enskilda individer räcker det med ett litet antal. I denna typ av 

undersökning är 10 – 15 intervjupersoner alldeles tillräckligt (Kvale, 1997). 
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För att genomföra studien har hjälp tagits av en äldrekonsulent på äldreförvaltningen i 

Karlskrona kommun. Äldrekonsulenten valde ut tre stycken särskilda boenden som under 

denna period hade besöksverksamhet och tog kontakten med de berörda områdescheferna. En 

träff anordnades mellan författare och områdeschefer där projektplanen presenterades och 

frågor besvarades. Områdescheferna ombads att skicka förslag på personal som uppfyllde av 

författarna givna kriterier. Inklusionskriterierna var att de skulle ha arbetat på arbetsplatsen i 

minst ett år samt att de tjänstgjorde minst 75 %.  

 

De tre områdescheferna skickade förslag på tio namn på personal från respektive boende, som 

uppfyllde våra kriterier. Därefter gjordes ett slumpmässigt urval utav författarna från varje 

boende. Alla namnen på personal från respektive boende skrevs ned på lappar och lades i 

varsin behållare. Därefter drogs tre namn från första boendet, tre namn från andra boendet och 

fyra namn från det tredje boendet. De personer, vars namn stod på lappen, ringdes upp och 

tillfrågades om de var intresserade av att vara med i vår undersökning. Endast i ett av fallen 

var svaret nej, varpå ett nytt namn drogs och denna blev tillfrågad i stället. Det slutgiltiga 

antalet intervjupersoner blev tio stycken, fördelat på tre olika boenden. På ett av boendena där 

tre intervjuer gjordes var det två äldre som fick besök. På ett annat boende där ytterligare tre 

intervjuer gjordes fanns det en person som fick besök. Vid det tredje boendet där de fyra sista 

intervjuerna gjordes fanns två som fick besök. 
 

 

Genomförande 

Innan intervjuerna påbörjades godkändes intervjustudien av äldreförvaltningen via 

äldrekonsulenten (Se bilaga 2). Sedan bokades tider med intervjupersonerna, informanterna, 

därefter genomfördes intervjun på deras arbetsplats. Intervjun skedde i ett avskilt rum där 

denna i lugn och ro kunde genomföras. Intervjun tog allt ifrån femton till fyrtio minuter, 

beroende på hur mycket informanten hade att berätta för författarna om besöksverksamheten. 

Vid intervjun användes en bandspelare, även anteckningar gjordes. Alla informanter blev 

innan intervjuerna upplysta om att en bandspelare skulle användas och de tillfrågade om det 

kändes bra för dem, vilket alla informanter godtog. Det visade sig dock bli ett något magrare 

intervjumaterial än författarna väntat sig, då det inte var så många boende som fick besök på 

de särskilda boenden som vi undersökte. När intervjun var genomförd skrevs hela 

intervjumaterialet ut.  

 

 

Etiska överväganden 

Det var viktigt att betona frivilligheten i att medverka som informant i undersökningen. I de 

intervjuer som genomfördes var alla tio informerade om varför undersökningen gjordes och 

att deras medverkan är helt och hållet frivillig. Redan vid den första kontakten, 

telefonsamtalet, informerades de om syftet och tillvägagångssättet. Att informanterna skulle 

vara helt anonyma framhölls tydligt. Innan själva intervjun påbörjades informerades 

informanterna om att det ljudmaterial som finns på band kommer författarna att förstöra då 

undersökningen är färdig. 

 

 

Analys 

Vid varje genomförd intervju lyssnade författarna igenom materialet tillsammans för att 

diskutera igenom genomförande och resultat. Detta kändes viktigt då resultaten av intervjun 

inte alltid överensstämde med våra förväntningar. Därefter delades intervjuerna upp, 

författarna tog hälften var och skrev ut dessa ordagrant. När utskrifterna var klara lästes alla 
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igenom av oss båda för att sedan bearbetas på ett sätt som närmast kan liknas vid den 

analysmetod som Graneheim och Lundman (2003) beskriver.  

  

Då det var viktigt att belysa det som informanterna sagt och som hade med syftet att göra gick 

författarna gemensamt igenom allt material och markerade det som var relevant till syftet med 

överstrykningspenna. Därefter plockades meningsbärande enheter ut, dessa kondenserades för 

få fram det väsentliga. Varje kondenserad mening fick en kod, som sedan grupperades för att 

hitta gemensamma kategorier (Se tabell 1). Graneheim och Lundman (2003) säger att 

intervjumaterialet skall läsas igenom flera gånger för att få fram helheten. Texten delas in i 

meningsbärande enheter som sedan kondenseras, för att i nästa skede beläggas med en kod. 

De olika koderna jämförs utifrån olikheter och likheter för att kunna sorteras in i 

subkategorier och kategorier. Dessa kategorier skall innehålla det huvudsakliga budskapet i 

texten och vara relevant till syftet (Graneheim & Lundman, 2003).  
 

 

Tabell 1: Exempel på analys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

mening 

Kod Kategori 

Gemenskap och 

tidsfördriv, det är 

mycket uppskattat. 

De längtar efter 

besöken det är bara 

positivt att säga om 

det. 

 

Besöksverksamheten 

tillför, gemenskap 

och tidsfördriv. De 

äldre längtar dit. 

Social gemenskap 

Längtar 

Social betydelse 

Man märker ju här på 

avdelningen att det 

blir lite lugnare och 

vi hinner med alla 

lite mer när de 

kommer.  

Personalen hinner 

med alla lite mer när 

de kommer. 

Personalen  

hinner mer 

 

Personalen får mer 

tid till de äldre 

Hon var också 

väldigt glad när hon 

kom. 

Den äldre kände 

glädje över besöket 

Glädje 

Livskvalitet 

Bättre livskvalitet 

 

RESULTAT 

 

 
Bakgrundsfakta 

Utifrån de bakgrundsfakta som framkom i intervjun visade det sig att alla som deltog i studien 

var kvinnor i åldern 38-54 år. Det framträdde att alla arbetat en längre tid i vården, flera av 

dem i hela sitt yrkesverksamma liv, i vissa fall upp till tjugofem år. Dessutom hade de ofta 

arbetat en ganska lång tid på just den arbetsplats som var föremål för studien, allt mellan tre 

till tjugo år. Informanterna hade väldigt olika uppfattning om hur länge besöksverksamheten 

pågått på deras arbetsplats.  
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Social betydelse 

Det framkom att alla informanter tyckte att besöksverksamheten tillförde något extra för den 

äldre. Vid besöken gjorde de något som den äldre hade behov av och önskemål om. Det 

kunde till exempel vara att gå en promenad, följa med på läkarbesök, läsa tidningen eller sitta 

och prata en stund. Informanterna var tydliga med att tala om hur positivt de upplevde 

besöksverksamheten, men sa också att det inte är alla som vill ha besök. De berättade att 

många som kommer hit är så sjuka att de helt enkelt inte orkar med att ha besök, från någon 

som de upplever som främmat. Informanterna berättade även hur viktig den sociala kontakten 

är för de äldre. Den sociala kontakten sa informanterna också att de har mycket svårt att hinna 

med, vilket i sin tur gjorde att de uppskattar besöksverksamheten och deras roll i 

verksamheten. 
 

”Det är jättebra att det är någon som kommer, det är ju jätte många som 

behöver just den där sociala biten. Kanske komma ut lite eller bara sitta och 

prata och sånt.”  (Nr.3) 
 

Flera av informanterna berättade även att de skulle vilja utföra de saker som 

frivilligorganisationerna gör, det skulle göra deras arbete roligare. Som det är idag är det ofta 

mycket att göra så det där extra i form av en promenad eller en pratstund blir sällan 

prioriterat. Vid en intervju berättade en informant att det kan vara lite extra uppskattat för de 

manliga boende med manligt besök. Ofta är det kvinnor som arbetar på äldreboende, vilket 

inte ger så många tillfällen för männen att få prata lite ”karlsnack”.  

 

Flertalet av informanterna beskrev att det finns ett klart större behov av gemenskap än det 

som fylls idag. De sa att det finns många äldre på respektive boende som skulle vilja ha 

besök. Några informanter tyckte det verkade som det bara är de som är tillräckligt pigga för 

att kunna gå ut, som får besök. De sa även att det kanske är just de andra, de som är 

sängliggande som har ett större behov av den gemenskapen som ett besök kan ge. Det kunde 

räcka med en stund vid sängkanten för att lyssna och prata lite. 
 

”Besöksverksamheten har både för- och nackdelar, de som mest behöver besök 

kanske inte får.” (Nr.1) 
 

I de fall anhöriga bor långt bort eller inte finns alls kan behovet av gemenskap och besök vara 

ännu större. Flertalet av våra informanter trodde att besöksverksamheten skulle kunna vara 

mycket större, med fler som besöker och tätare besök.  

 

Några av informanterna berättade dock att de inte riktigt visste hur de skall gå tillväga då det 

uppstår ett behov av besök på deras avdelning.  

 

”Vi tycker att behovet är mycket större men vet inte riktigt hur vi ska få kontakt 

för att fler ska få besök.” (Nr7) 

 

En del av informanterna tyckte att fler informationsträffar för att presentera sin verksamhet, 

både för personalen och för anhöriga är något som behövs. 

 

 

Bättre livskvalitet 

Genomgripande för denna undersökning var hur informanterna upplevde den äldres behov av 

att inte känna sig ensam. Behovet av den sociala kontakten, ha trevligt och känna gemenskap 

uppgav personalen var viktiga faktorer för välbefinnande och livskvalitet hos den äldre. 
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Resultatet visar på flera sätt att personalen upplevde det sociala umgänget som viktigt för 

välmåendet hos de äldre. 

 

”Socialt umgänge är väl A och O för att man skall må bra. Så visst man märker ju att det är 

positivt, jag tror de blir friskare och gladare. Någon som tittar in i lägenheten och sitter ner 

och pratar och fikar.” (Nr.8) 

 

 

När de kommer från besöksverksamheten skapar det trygghet och ett förtroende byggs upp. 

Informanterna tyckte att besöksverksamheten tillför glädje och positiv stämning hos den som 

blir besökt. De vittnade om att när de äldre haft besök är de ofta uppåt och glada efteråt. Ett 

besök en gång i veckan kan vara nog så viktigt för att förebygga känslan av ensamhet. Flera 

av dem som får besök längtar efter nästa besök nästan direkt efter att de haft besök. Besöket 

blir på så sätt positivt även mellan besöken då de får något att se fram emot.  

 
 

Personalen får mer tid till de äldre 

Flera av informanterna tyckte att det är brist på tid som gör att de allt mer sällan kan ge mer 

än just den praktiska omvårdnaden i form av hjälp med mat, personlig hygien etcetera. De 

talade även om en önskan om att kunna hinna med den sociala verksamheten och ge varje 

individ mer tid.  

 

”Om vi hade haft mer tid och mer personal skulle vi göra det som Väntjänsten 

gör idag. Vi blir ju ålagda att göra mer och mer på mindre och mindre tid.” 

(Nr.4) 

 

I några fall beskrev informanterna även att deras egen vårdinsats kunde se annorlunda ut. 

Exempel på detta var en dam som tyckte det var viktigt att få prata mycket om sina sjukdomar 

och mediciner, detta gjorde hon ofta. Vid de tillfällen hon har haft besök använde hon den 

tiden till att tala om detta med besökaren, varvid personalen kunde fokusera på andra saker i 

omvårdnaden. Det sparar en hel del tid för oss samtidigt som det tillfredsställer den äldres 

behov, sa informanten. 

En av våra informanter berättade att om det är mycket att göra och fullt tempo hela tiden så 

blir de äldre mer oroliga. Informanterna märkte skillnad när de kommer från Röda Korset, då 

blev det lugnare på avdelningen och personalen hann med alla lite mer. Informanterna 

beskrev besöksverksamheten som en avlastning. Besöken gjorde att de kunde fokusera på 

omvårdnaden och på det som måste göras. 

 

DISKUSSION 

 
 

Metoddiskussion 

Författarnas val av metod vilar på den vilja som finns att söka förståelse i hur informanterna 

upplever besöksverksamheten. Den kvalitativa ansats där intervjumetoden används kan här 

ses som ett försök till förståelse hos den enskilda individen, i form av personalen. Kvale 

(1997) skriver att olika intervjumetoder används beroende på vilka intervjupersonerna är. 

Enskilda intervjuer skiljer sig på så vis att de söker faktisk information utifrån informantens 

upplevelser eller attityder (Kvale, 1997). 
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Det är möjligt, till och med troligt, att resultatet blivit något annorlunda om undersökningen 

gjorts på fler äldreboenden, med fler intervjuer. Kvale (1997) säger att en vanlig kritik till 

denna typ av intervjuundersökningar är just att antalet intervjupersoner är för få och att det då 

inte går att generalisera utifrån resultatet. Viktigt är dock att notera syftet med 

undersökningen (Kvale, 1997). I denna undersökning var syftet att utforska och beskriva en 

upplevelse utav en speciell företeelse, Kvale (1997) menar då att 10 maximalt 15 intervjuer är 

tillfyllest. 
 

Då urvalet gjordes bistod äldrekonsulenten samt tre områdeschefer på äldreförvaltningen. Den 

tilltro vi hade till deras val av äldreboenden föranledde inte någon ytterliggare försäkran om 

att det skulle finnas tillräckligt med underlag. Det visade sig dock att de boenden de valt och 

de avdelningar författarna slumpade fram i själva verket inte hade så många äldre som fick 

besök. Det blev därför i vissa fall svårt att få svar på våra frågor då informanterna saknade 

referensramar. I starten av studien var det tänkt att flera frivilligorganisationer skulle ingå, 

slumpen gjorde dock att det endast blev Röda korset och Väntjänsten. Så här i efterhand hade 

det nog varit bättre om vi koncentrerat oss på Röda Korset och deras besöksverksamhet inom 

ett visst område. 

 

Trots att det gjordes ett slumpmässigt urval av informanter föll det sig så att alla var kvinnor i 

åldern 38-54 år. Åldersfördelningen hade förmodligen kunnat se något annorlunda ut om fler 

intervjuats. Men vad det gäller kön är det förhållandevis få som är män inom äldreomsorgens 

verksamhet, vilket gör att det hade blivit svårt att få intervjua en man. Författarna tycker att 

det är väsentligt att informanterna hade arbetat en längre tid inom verksamheten för att kunna 

ha en relevant uppfattning.  

 

Att vara två som genomför denna typ av undersökning kan vara en styrka eftersom det ofta 

handlar om att tolka det framkomna materialet. Med hjälp av diskussioner författarna emellan 

kan en samsyn på det framkomna resultatet presenteras. Kvale (1997) säger att om flera olika 

läsare intar olika perspektiv och kommer fram till olika tolkningar av samma text kan detta 

bero på att de frågor som ställs inte är tydliga nog. Om frågorna är bra och tydliga menar 

Kvale att flera tolkningar av samma text inte behöver vara en svaghet utan en styrka för 

intervjustudien (Kvale, 1997).  
 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer det ganska tydligt hur stort behovet av gemenskap är, hur viktigt det 

är med social kontakt samt att tillgången av tid är betydelsefull. Gemensamt för alla 

informanterna är att de tycker att frivilligorganisationerna tillför något positivt för den äldre.  

Personalens tid räcker inte till den sociala samvaron och då är det uppskattat med 

besöksverksamheten. Tornstam (1994) framhåller det sociala välbefinnandet, hur viktigt det 

är att känna sig sedd och behövd, att inte vara isolerad ifrån omvärlden. Tornstam beskriver 

att ha en nära relation med någon annan person är viktigt för välbefinnandet. Inte enbart goda 

förhållanden gällande bostad, umgänge och möjligheten att få gå ut är avgörande, även 

möjligheten till en nära relation med någon förtrogen är viktigt. Detta gäller alla individer inte 

specifikt äldre. Det blir dock mera märkbart då de äldre i många fall kanske förlorat just sin 

förtrogne i form av en nära vän eller livspartner (Tornstam, 1994).  

 

I resultatet framkommer hur personalen upplever en del negativa aspekter rörande 

besöksverksamheten. Detta gäller främst vilka det var som fick besök. Flera av informanterna 

uppger att de tyckte att även de äldre som inte var pigga nog att gå ut och gå skulle få besök. 
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De betonade hur viktigt det är, särskilt för dem som är sängliggande att få den stimulansen 

och sociala kontakten som besöken kan ge. De menar att det kan räcka med att sitta vid 

sängen och prata en stund för att ge stöd och gemenskap till den äldre. Carlssons och 

Dahlbergs (2002) forskning visar att det är just avsaknad av näringsgivande och positiva 

relationer med andra som är en av orsakerna till att de äldre upplever sig isolerade och 

ensamma. 

 

Resultatet visar att frivilligorganisationernas besöksverksamhet spelar en viktig roll i 

förhållande till de äldres livskvalitet. Både Hellström (2003) och Holmén (2002) framhåller 

hur viktigt det sociala nätverket är för att uppnå livskvalitet. Informanterna upplevde att de 

äldre som inte hade några anhöriga eller anhöriga som bodde långt bort kände ensamhet och 

hade ett större behov av att känna gemenskap med andra. Informanterna upplevde att fler 

äldre hade ett behov av den gemenskap som besöksverksamheten kan ge. Drageset (2004) 

menar att upplevelsen av ensamhet minskar för dem som träffar sina vänner ofta. Även 

Holmén et al (1992) säger att de som har sociala kontakter och träffar sina vänner regelbundet 

upplever sig mindre ensamma.     

 

Det framkommer att några av informanterna tyckte att deras egen vårdinsats såg något 

annorlunda ut då den äldre haft besök. Detta resultat kan återknytas till det som Berg (2007) 

beskriver, att ensamheten i sig kunde göra att den äldre kände sig sjukare. Då den äldre fått 

sitt behov av att prata tillgodosett på annat sätt än av personalen, finns det bättre tid till 

omvårdnad. Undersökningen visar även att informanterna upplever att de inte har tillräckligt 

med tid för att sitta ner och prata en stund eller gå ut en promenad. Carlssons och Dahlbergs 

(2002) forskning visar också att personal på särskilda boenden oftast inte hinner med samtal 

och gemenskap med vårdtagarna. Informanterna önskar att de hade mer tid för omvårdnad där 

relationen mellan vårdare och vårdtagare hamnar i centrum. Froms (2007) forskning visar 

också hur viktig tidsaspekten är när det gäller den sociala kontakten i äldreomsorgen. Froms 

forskning visar också hur viktig vårdarens tid för omvårdnad är för den äldres upplevelse av 

hälsa. Den äldre uppskattade då personalen såg henne som en jämlike och inte enbart som 

någon som behöver vårdas. Det uppskattades då de gjorde saker tillsammans och talade med 

varandra, att personalen tog sig extra tid för den sociala relationen (From, 2007). 

 

 Det framkom att personalen på de särskilda boendena tyckte att besöksverksamheten 

tillförde något positivt för de äldre och verksamheten. 

 Informanterna tyckte att besöksverksamheten var viktig då den sociala kontakten är 

viktig för välmåendet hos de äldre, samtidigt som de talar om att det inte är alla som 

orkar med det sociala, i form av besök. 

 Den sociala kontakten sa sig informanterna ha mycket svårt att hinna med, varför det 

är positivt med de frivilliga organisationernas besöksverksamhet. 

 Informanterna sa även att de skulle vilja ha tid att utföra det som besöksverksamheten 

gör, det skulle berika deras arbete. 

 Informanterna upplevde ett större behov av besöksverksamhet än det som 

tillfredsställs idag. De menade att det är fler som har ett behov av den sociala 

samvaron som frivilligorganisationerna kan ge.  

 Informanterna beskrev besöksverksamheten som en avlastning som gör att de hinner 

med den praktiska omvårdnaden bättre. 
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SLUTSATS 

 
 

Författarna tror att det är viktigt att se individen bakom den åldrande personen. De allra flesta 

människor har ett behov av sociala kontakter och att få umgås med andra. I de fall det saknas 

anhöriga, på grund av exempelvis avstånd, blir förmodligen ett besök från 

frivilligorganisationer ett sätt att få ta del av social samvaro. Författarna tror att alla 

människor oavsett ålder har ett behov utav social gemenskap. Varför det skulle vara någon 

skillnad på individens behov av gemenskap då han/hon blir äldre? Det är viktigt att kunna se 

de äldre som just individer med olika behov och inte bara som en grupp äldre. Författarna 

tycker att studien visar en del av hur prioriteringar måste ske, det står dock i socialtjänstlagen 

att den kommunala vård och omsorg som erbjuds de äldre även skall inbegripa förhindrande 

av social isolering. Författarna tycker att det är bra att frivilligorganisationerna finns och kan 

komplettera det kommunala ansvaret.  

 

Det är författarnas förhoppning att ett ökat intresse väcks för vidare forskning gällande hur 

frivilligorganisationers besöksverksamhet påverkar äldreomsorgens verksamhet. 
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Bilaga 1 

Stödfrågor till intervju 

  

 Ålder och Kön? 

 

 Hur länge har du varit anställd på din arbetsplats? 

 

 Hur länge har besöksverksamheten pågått på detta boende? 

 

 

 

 Vad anser du att besöksverksamheten tillför? 

 

 Hur upplever du som personal besöksverksamheten? 

 

 Anser du att det dom gör skulle rymmas i den dagliga verksamheten? 

 

 Skulle någon annan ha gjort det som frivilligorganisationerna gör? 

 

 

 

 

 Kan du märka någon direkt skillnad hos den äldre i direkt anslutning till att han/hon 

haft besök? 

             

 

 Finns det situationer då din vårdinsats ser annorlunda ut pga. besöket? 

 

 Kan du ge exempel på vad de som idag får besök gjorde vid de tillfällen innan 

besöken började? 

 

 

 

 Vet ni i personalen vilka som kommer och från vilken organisation de tillhör? 

 

 Får ni den information som ni tycker behövs? 

 

 

 

 Har anhöriga gett någon feedback? 

 Upplever du att behovet är större? 

 Har du något annat du kan berätta? 
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