


 

 

ATT VARA BESÖKARE 

I RÖDA KORSETS BESÖKSVERKSAMHET 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

RIKARD LEINO 
LINDA MAGNUSSON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leino, R & Magnusson, L. Att vara besökare – I Röda Korsets besöksverksamhet.  

Examensarbete i vårdvetenskap 15 högskolepoäng. Blekinge Tekniska Högskola: 

Sektionen för hälsa, 2008. 

 

Sammanfattning 
Röda Korset i Karlskrona bedriver besöksverksamheten i Karlskrona, med syftet 

att lindra äldres ensamhet med hjälp av frivilliga besökare. Efter förfrågan från 

Röda Korset fick författarna möjlighet att göra en utvärdering av deras 

besöksverksamhet. Syftet med denna studie var att utifrån den frivillige 

besökarens perspektiv, utvärdera värdet av besöken för den frivillige besökaren i 

Röda Korsets besöksverksamhet, i Karlskrona kommuns särskilda boende. För att 

få svar på frågan utifrån besökarens perspektiv gjorde författarna intervjuer med 

hjälp av semistrukturerade frågor. Det som framkom visade att besökarna kände 

sig behövda. De kunde lindra både sin egen och sin besökspersons ensamhet 

genom besöket. De upplevde ömsesidig glädje med sin besöksperson. Många fick 

genom besöket något att göra och därmed en meningsfull vardag.  

 

Nyckelord: Röda Korset, besöksverksamhet, besökare, frivilligt arbete. 
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INTRODUKTION 

Andelen ålderspensionärer ökar i Sverige, vilket medför att kommunernas 

kostnader för de äldre stiger (Statistiska centralbyrån, 1999). Helårsrapport 2006 

(2006) visar att på grund av ökade besparingskrav minskar tiden till sociala samtal 

med äldre i äldreomsorgen. Röda Korset i Karlskrona kommun har under de senaste 

tre åren genomfört ett pilotprojekt som heter aktiverad besöksverksamhet. Besöken 

i besöksverksamheten utförs av frivilliga besökare för personer som känner sig 

ensamma, eller av annan anledning behöver någon att prata med. Röda Korsets 

besöksverksamhet vill medverka till att höja livskvaliteten hos flertalet äldre 

människor, genom att ta vid där äldreomsorgens resurser slutar. Detta pilotprojekt 

har nu övergått till att bli en permanent del av Röda Korsets sociala verksamhet 

(Helårsrapport 2006, 2006). 

 

År 2005 genomfördes en studie med hjälp av enkäter för att utvärdera Röda Korsets 

besöksverksamhet i Karlskrona, utifrån besökarens perspektiv. Karlsson och Stolt 

(2005) nämner att enkätfrågorna i utvärderingen skulle kunna utvecklas ytterligare.  

 

I samband med val av område inför examensarbetet önskar Röda Korset en 

utvärdering av sin besöksverksamhet från olika synvinklar. Författarna väljer att 

använda sig av en intervjustudie i denna utvärdering för att kunna söka svaret på 

vilket värde besöket har för besökaren utifrån de frivilliga besökarnas perspektiv. 

Författarna vill få ett mer uttömmande svar av vilket värde besöket har för den 

frivilliga besökaren, genom att använda sig av intervjuer istället för enkäter som 

användes i den tidigare studien. 

 

BAKGRUND 

Svenska Röda Korset 

Af Donner (2008a) skriver att det Svenska Röda Korset grundades år 1865. De 

första åren ägnades åt förberedelser för humanitära insatser och till stöd åt 

människor i krigshärjade länder i Europa. Mot slutet av 1800-talet började Röda 

Korset ge utbildningar i första hjälpen på olika håll i Sverige. Efter första 

världskriget var Svenska Röda Korset grundare till många förbättringar i Sverige 

inom sjukvården som sedan samhället övertog. Svenska Röda Korset har sedan 

starten varit ledande i arbetet att identifiera sociala och humanitära behov i det 

svenska samhället och startat relevanta verksamheter, som exempelvis sjukhem (Af 

Donner, 2008a). 

 

Enligt Af Donner (2008b) är Svenska Röda Korset en ideell förening där arbetet 

som bedrivs bygger på frivilliga insatser i form av tid och engagemang. Av de cirka 

280 000 medlemmarna i Sverige är ungefär 40 000 aktiva frivilligarbetare (Af 

Donner, 2008b). 

 

Af Donner (2008c) berättar att Röda Korset i Sverige arbetar utifrån ändamål som 

att lindra och förhindra mänskligt lidande, skydda hälsa, skapa ömsesidig förståelse 
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och vänskap samt respekt för människors värde. Utifrån dessa ändamål har Svenska 

Röda Korsets verksamhet skapats för att skydda människors rätt till social trygghet, 

gemenskap, vård och omsorg (Af Donner, 2008c). 

 

Af Donner (2008d) menar att vem som helst, oavsett ålder kan hamna i en situation 

där ensamhet uppkommer. Besöksverksamheten i Svenska Röda Korset är av 

betydelse för att lindra äldre människors ensamhet (Af Donner, 2008d). 

 

Besöksverksamheten  

Statistiska centralbyrån (1999) visar att i Sverige kommer antalet ålderspensionärer 

att öka med cirka 400 000 personer mellan åren 2006 till 2018. Pensionärerna äldre 

än 65 år, kommer att öka med 5 % från 1998 till 2018. Även pensionärer som är 

äldre än 80 år kommer att öka med 1 % fram till år 2018. Ett ökat antal äldre 

medför att Sveriges kommuners kostnader för äldreomsorg ökar (Statistiska 

centralbyrån, 1999).   

 

Helårsrapport 2006 (2006) presenterar att ökad ålder även leder till ökade behov av 

vård och omsorg. Det är inte bara hälsa och oberoende som påverkar livskvaliteten 

utan även den sociala gemenskapen. Flertalet äldreomsorger i landets kommuner 

har brist på möjligheten att avsätta tid åt sociala samtal med äldre till följd av ökade 

besparingskrav. Genom att ta vid där äldreomsorgens resurser slutar, kan Röda 

Korsets besöksverksamhet medverka till att höja livskvaliteten hos flertalet äldre 

människor (Helårsrapport 2006, 2006). 

 

Enligt Carlsson och Dahlberg (2002) hinner inte vårdpersonalen på servicehemmen 

med att sitta ner och samtala med vårdtagarna då personalen är allt för jäktade. 

Vårdtagarens fysiska behov kan prioriteras före behovet av gemenskap (Carlsson & 

Dahlberg, 2002).  

  

Det framkommer i Helårsrapport 2006 (2006) att det i Karlskrona har det pågått ett 

pilotprojekt under namnet ”Aktiverad besöksverksamhet – ett pilotprojekt”. Detta 

projekt har fortgått i tre års tid för att undersöka behovet utav besöksverksamhet i 

Karlskrona. Resultatet av projektet påvisar en stor efterfrågan att få ett besök från 

en frivillig besökare. Från och med 2007 är pilotprojektet en permanent del av Röda 

Korsets verksamhet i Karlskrona (Helårsrapport 2006, 2006).  

 

Helårsrapport 2006 (2006) visar att Röda Korsets besöksverksamhet riktar sig i 

första hand till äldre i gruppboende, servicehus eller eget boende. Verksamheten är 

inte till för att ersätta de arbetsuppgifter personalen har som arbetar där besöket 

sker, utan kompletterar med social samvaro (Helårsrapport 2006, 2006). 

 

Frivilligt arbete 

Enligt Socialstyrelsen (1986) innefattar frivilligt arbete den insats en individ utför 

självmant för att hjälpa en medmänniska. Det kan även vara en organisation vars 

medlemmar av fri vilja ansvarar för frivillig verksamhet, eller på åliggande av 



 

3 

 

ansvarig myndighet. I allmänhet utgår ingen ekonomisk ersättning till den person 

som utför frivilligt arbete (Socialstyrelsen 1986). 

 

Jeppsson Grassman (1998) visar att det är äldre människor som utför de mest 

tidskrävande frivilliga insatserna. Kanske är detta en ersättning för tidigare avslutat 

yrkesliv, eller som en ersättning för samhällets nedbantade resurser. Jämfört med 

några andra europeiska länder är inte det frivilliga arbetet i Sverige någon 

anmärkningsvärd ersättning för den service samhället har gett (Jeppsson Grassman, 

1998).  

 

Andersson och Öhlén (2005) visar att en anledning till att vara frivillig arbetare på 

ett hospice kan vara att få känna sig behövd av andra människor. En drivande faktor 

till att fullgöra sitt uppdrag som frivillig arbetare kan även vara att känna glädje och 

belåtenhet från andra människorna. Genomförandet av frivilliga insatser kan 

tillfredsställa det egna behovet av gemenskap, och att vara en del av samhället kan 

vara en annan anledning till att vara frivillig arbetare. De frivilliga beskrev sitt 

uppdrag som frivillig arbetare som stimulerande genom att det gav glädje samt att 

det bidrog till deras egen personliga utveckling. Att få vara medmänniska och ha 

någonting meningsfullt att göra, var betydelsefullt för den frivillige arbetaren 

(Andersson & Öhlén, 2005). 

 

Frivillig besökare 

I Helårsrapport 2006 (2006) beskrivs en besökare som en person som anmäler sitt 

intresse till Röda Korset om att på frivillig basis vara med och genomföra besök till 

personer som önskat ett besök. Alla besökare i besöksverksamheten genomgår ett 

introduktionssamtal om frivilligarbete inom Röda Korset. Besökspersonen ska 

lämna referenser och underteckna tystnadslöfte. Alla besökare får vara med på olika 

aktiviteter i form av utbildning och utflykter, det kan vara t.ex. Rödakorskunskap, 

första hjälpen, hjärt- och lungräddning, frivilligt socialt arbete, hemsäkerhet, kris 

och medmänskligt stöd samt frivilligledarutbildning. En besökare är i första hand 

ett medmänskligt stöd. Stödet kan ske enskilt eller i grupp i form av aktiviteter, 

såsom att dricka en kopp kaffe, promenera, lösa korsord, utflykter, läsecirkel, spela 

bingo eller liknande (Helårsrapport 2006, 2006). 

 

Socialstyrelsen (1986) visar att stöd från frivilliga organisationer är en betydande 

del för äldre människors möjlighet till ett självständigt liv. Inom utvecklingen av 

äldreomsorgen är dessa frivilliga insatser en nödvändig del. I det vardagliga livet 

måste den enskilda människan vara beredd på att bistå som medmänniska både för 

sin egen och för andras skull. Det behövs fler frivilliga arbetare men de är svåra att 

värva eftersom många inte vill binda sig eller tyngas ned av andras problem. För att 

en frivillig arbetare ska klara av påfrestande situationer, är ett stöd av en 

kontaktperson direkt avgörande (Socialstyrelsen, 1986).  

 

Vidare enligt Socialstyrelsen (1986) är de svenska kommunernas och landstingens 

mål för äldre, att ge dem en aktiv meningsfull tillvaro och gemenskap tillsammans 
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med andra. Äldre människor har rätt till att vara delaktiga och ha självbestämmande 

över sin egen situation (Socialstyrelsen, 1986). 

 

Särskilt boende 

Söderström (2007) beskriver ett särskilt boende i Karlskrona kommun, som ett 

gemensamt namn för olika slags bostäder, exempelvis servicehus, ålderdomshem, 

gruppboende, samt sjukhem, som riktar sig till personer som behöver omfattande 

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

omvårdnadsbehov dygnet runt (Söderström, 2007). 

 

Välbefinnande  

Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segesten och Suserud (2003) beskriver att vårdaren 

i en vårdrelation aldrig kan förstå patientens lidande eller välbefinnande fullt ut, då 

upplevelserna är unika för varje patient. Vårdaren bör inte förbise att patienten är en 

medmänniska som har både problem och resurser. Det handlar inte om att göra, 

utan att vara, menar Dahlberg et al. (2003).  

 

Vidare skriver Dahlberg et al. (2003) att relationen mellan välbefinnandet och 

lidandet är som ett spänningsförhållande, där båda är uttrycksformer för hälsa och 

kan förekomma samtidigt. Om en vårdare blir delaktig i lidandet och har modet att 

vara kvar hos den lidande människan, upplever den lidande människan en ökad 

värdighet och därmed även möjlighet till ökat välbefinnande (Dahlberg et al., 

2003).  

 

Enligt Socialstyrelsen (1986) är det möjligt att bryta isoleringen och förbättra de 

ensamma äldres liv, genom att bidra med medmänskligt stöd. 

 

Livskvalitet 

Hellström (2003) visar att de som bor på särskilt boende är äldre, oftare kvinnor och 

änkor/änkemän. I samma studie nämns även att det sociala nätverket hos de äldre 

har en positiv effekt på livskvaliteten (Hellström 2003).  

 

Furukawa och Holmen (2002) menar att vara nöjd med sin vänskapskrets spelar en 

viktig roll när det gäller att påverka ensamheten. Därför är ett betydelsefullt socialt 

kontaktnät en viktig del av välbefinnandet (Furukawa & Holmen, 2002). 

 

Nieminen Kristofersson (1992) nämner att i boendena är det inte möjligt att 

tillmötesgå vårdtagarnas behov av känslomässig kontakt, då arbetstider och 

anställning gör det svårt för personalen att hinna med annat än omvårdnaden. Livet 

kan kännas mer meningsfullt om det finns en nära och personlig kontakt med andra 

människor. Make/maka, familj och gamla vänner är ofta de människorna som står 

en närmst. Förlust av dessa personer gör att de meningsfullaste relationerna 

försvinner helt och hållet. Som besökare kan en relation uppstå då den ensamma 

människan känner ett behov av att träffa andra människor. Detta kan uppstå då det 



 

5 

 

inte finns några andra nära bekanta att samtala med längre (Nieminen Kristofersson, 

1992). 

 

Nieminen Kristofersson (1992) skriver att det som kan vara drivande för en frivillig 

besökare är känslan av att känna sig behövd och att få göra något för en annan 

människa. Besöket kan skapa vänskap, men ändå är inte besökaren och den besökta 

personen vänner i ordets bemärkelse då kontakten mellan de två personerna är 

skapad av någon annan. Besöket skall ses som ett uppdrag där det är förutbestämt 

att besökaren skall finnas där för att bemöta den ensamma människans behov. 

Någon ömsesidighet är inget som skall räknas med i besökskontakten. Besökaren 

skall helt enkelt bara finnas där för att kunna vara ett bollplank i samtalet, genom att 

vara en god lyssnare. En besökare kan ibland vara ett bra stöd vid frågor som inte 

går att samtala kring med familjemedlemmar, exempelvis när en nära släkting gått 

bort (Nieminen Kristofersson, 1992). 

  

Nieminen Kristofersson (1992) beskriver vidare att en positiv relation är grunden 

till en god kontakt i besöket. För båda deltagarna i besöket måste relationen vara 

meningsfull. Vad som gör besöket meningsfullt är olika för olika individer, någon 

kan tycka att bara prata är tillräckligt medan en annan individ kanske vill gå en 

promenad. Vid återkommande besök av samma person bildas en djupare kontakt 

där känsligare frågor kan beröras. Ibland behöver det inte ens talas om någonting i 

ett besök, bara genom att sitta där och ge någon form av fysisk beröring, 

exempelvis hålla handen, kan göra besöket mycket betydelsefullt (Nieminen 

Kristofersson, 1992). 

 

Jeppsson Grassman (1998) visar att det sociala arbetet hjälpte även medlemmarna 

ömsesidigt sinsemellan inom föreningarna, bland annat genom att medlemmarna 

träffades. 

 

Ekwall, Hallberg och Sivberg (2005) visar att ensamhet är den mest utmärkande 

faktorn som leder till låg livskvalité hos äldre människor. När äldre människor blir 

svagare och får sämre hälsa leder detta till svårigheter att upprätthålla sociala 

kontakter. Att behålla äldre människors sociala nätverk är en viktig faktor för 

livskvaliteten (Ekwall et al., 2005). 

 

Teoretisk referensram  

Travelbee (2002) beskriver att hennes omvårdnadsteori riktas till största del in på 

mellanmänskliga relationer och ser varje människa som unik. Teorin är inriktad på 

den enskilda individen. Mellanmänskliga relationer hjälper sjuka och lidande 

personer att finna mening i lidandet, som ses som en oundviklig del av livet. En 

människa med hopp har en förväntning om att en önskan ska bli möjlig och finner 

livet glädjande och mer meningsfullt om önskan slår in. För att bevara hoppet ger 

vetenskapen om att andra hjälper till vid behov, en trygghet. Vidare menar 

Travelbee att när människans egna resurser inte räcker till, är det tydligt att 

människor inte klarar sig själva utan är i hög grad beroende av andra. En människa 
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kännetecknas av sin talang att uppskatta, värdesätta och bry sig om andra 

människor. Känslan av att betyda något för andra skänker människan en upplevelse 

av att vara meningsfull. För att utveckla och upprätthålla upplevelsen av 

meningsfullhet behövs ett återkommande stöd och hjälp av de närmsta och av 

professionella vårdare. I den mellanmänskliga relationen sker en ömsesidig 

förståelse. Kommunikationen är även ömsesidig via ord och handlingar. För att inte 

överföra sina egna behov till andra måste människan ha förmågan att skilja mellan 

sina egna och andras behov. Det egna beteendet påverkar andra människor och 

därför är det av betydelse att ha självinsikt (Travelbee, 2002).  

 

SYFTE 

Syftet med studien var att utvärdera värdet av besöken för den frivillige besökaren i 

Röda Korsets besöksverksamhet i Karlskrona kommuns särskilda boende, utifrån 

den frivillige besökarens perspektiv.  

 

METOD 

Enligt Trost (2005) bör syftet med studien vara kopplat till valet av metod. Om 

frågeställningen är att försöka förstå eller hitta mönster skall valet vara en kvalitativ 

studie (Trost, 2005).  

 

Carlsson (1991) menar att genom kvalitativa undersökningar kan människor 

beskriva sin personliga uppfattning om egna upplevelser och erfarenheter. Varför, 

är frågan som besvaras. Det kvalitativa synsättet speglar en subjektiv verklighet där 

verkligheten upplevs individuellt av alla människor (Carlsson, 1991). 

 

Eftersom avsikten med arbetet var att göra en utvärdering på värdet av besöket 

utifrån besökarnas perspektiv, så valde författarna en kvalitativ ansats. Författarna 

valde att göra en empirisk intervjustudie med semistrukturerade frågor, för att få så 

innehållsrika och uttömmande svar som möjligt på syftet. 

 

Urval 

En lista med personuppgifter på 23 frivilliga besökare, som gör besök på särskilt 

boende, erhölls från besöksledaren i besöksverksamheten. Besökarna numrerades 

från 1 till 23 uppifrån och ner på listan. Siffrorna 1 till 23 noterades ner på små 

papperslappar som sedan lades i en behållare. Författarna drog slumpmässigt 

papperslapparna, en efter en ifrån behållaren, och skrev på urvalslistan ner numret 

som papperslappen visade i den ordning de drogs. Nummerföljden på urvalslistan 

bestämde ordningen för kallelse till intervju. Författarna tog ingen hänsyn till ålder 

eller kön på besökarna vid urvalet. Författarna valde att skicka ut informationsbrev 

till de 15 första besökarna på urvalslistan då detta ansågs räcka för de antal tänkta 

intervjuer som planerats. Efter 1 veckas tid kontaktade författarna de slumpmässigt 

utvalda besökarna som erhållit informationsbrev, och med de besökare som valde 

att ställa upp, bestämdes tid och plats för intervjuer.  

Totalt valde 8 stycken besökare att delta i intervjuerna.  
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Bortfall 

Av de 8 slumpmässigt utvalda besökarna från urvalslistan, valde 2 personer att 

tacka nej till att delta i en intervju med kort varsel, på grund av personliga skäl.  

 

Genomförande 

Författarna gjorde semistrukturerade frågor som var underlag till intervjun. Dessa 

frågor skickades till besöksledaren som var ansvarig för besöksverksamheten på 

Röda Korset för att få synpunkter på dess innehåll. Frågorna skickades vidare till 

handledaren för examensarbetet för godkännande (se bilaga 1). 

 

Ett informationsblad skapades för att informera de kommande intervjupersonerna 

om examensarbetet. I informationsbladet fanns en förfrågan om deltagande och 

information om sekretessen i samband med en eventuell intervju (se bilaga 2). 

 

Författarna erhöll ett skriftligt tillstånd från besöksledaren i Röda Korsets 

besöksverksamhet i Karlskrona, om en utvärdering av besöksverksamheten i 

Karlskrona (se bilaga 3).  

 

De semistrukturerade intervjufrågorna, informationsbladet samt det skriftliga 

tillståndet av besöksledaren skickades med i en ansökan till 

etikprövningskommittén (se bilaga 4).  

 

För att förbereda besökarna på kommande utvärdering var författarna och 

presenterade sig för besökarna i Röda Korsets möteslokal, några månader innan 

intervjuerna skulle äga rum. 

 

Författarna erhöll svar från etikprövningskommittén där arbetet godkändes med 

några ändringar och kompletteringar (se bilaga 5). 

 

Efter att arbetet godkänts av etikprövningskommittén genomförde författarna 

intervjuerna. Inför intervjuerna bokade författarna ett privat avskilt rum i Blekinge 

Tekniska Högskolas lokaler, för att det skulle finnas valmöjlighet att kunna välja 

plats. Besökarna fick möjligheten att själva välja om de ville bli intervjuade i sitt 

eget hem eller i skolans lokaler.  

 

En testintervju på en student vid Blekinge Tekniska Högskola genomfördes, för att 

kontrollera frågornas validitet. Frågorna var enligt studenten lättförståliga varefter 

författarna inte valde att revidera något.  

 

Under intervjuernas gång var båda författarna med. Den ena författaren intervjuade 

och den andra författaren noterade stödanteckningar och andra detaljer rörande 

intervjun, samt ställde lite följdfrågor. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 

bandspelare för vidare bearbetning. Alla besökare informerades än en gång om 



 

8 

 

sekretessen. Vidare informerades besökarna om vem som kommer att ha tillgång till 

materialet och vad som skulle hända med banden efter avslutat arbete.  

 

Efter att den sista intervjun var avslutad, lyssnade författarna igenom intervjuerna 

åtskilliga gånger och skrev samtidigt ned intervjumaterialet till dator för vidare 

analys.  

 

Etiska överväganden 

De intervjuades anonymitet upplystes både via informationsbladet (se bilaga 2) och 

vid intervjun, lika så rättigheten att när som helst kunna avbryta intervjun. 

Intervjuerna numrerades istället för att använda namn. Materialet som samlades in 

bandades för fortsatt analys, och efter avslutat arbete kommer bandens innehåll att 

raderas.  

 

Analys 

Författarna blev inspirerade av Philip Burnards analysmetod. Burnard (1996) 

beskriver sin 4 stegs metod som ett sätt för hur analys av data på kvalitativ text kan 

gå till. Denna kvalitativa text skapas oftast från transkriptioner av intervjuer 

(Burnard, 1996). Denna innehållsanalys ansåg författarna vara tydlig och lätt att 

förstå vilket gjorde att författarna tyckte att analysmetoden passade bra till 

intervjumaterialet. 

 

Förfarandet beskrivs nedan. 

 

I det första steget av analysen läste författarna, var för sig, igenom 

intervjumaterialet flertalet gånger för att få en helhetsuppfattning av materialet. 

Under genomläsningen noterade författarna sammanfattande ord och korta 

meningar i höger sidmarginal, som beskrev innehållet i texten.   

 

I det andra steget av analysen satt författarna tillsammans med syftet i fokus och tog 

ut relevanta meningsbärande enheter med stöd av tidigare noteringar. Dessa 

kondenserades till kortare sammanfattande meningar där innebörden av texten ändå 

kvarstod. Den kondenserade texten grupperades in i olika kategorier som beskrev 

kort vad texten innebar. Den kategoriserade texten delades in i subkategorier som 

belyste det ursprungliga budskapet i texten (se bilaga 6).  

 

Tredje steget av analysen bestod av att med 6 olika kulörer på 

överstrykningspennorna, markera de olika subkategorierna i texten med vars en 

färg. Därefter markerades de väsentliga fraser av ord i de meningsbärande 

enheterna i samma kulör som respektive subkategori fick. Sedan klipptes varje 

subkategori ut tillsammans med tillhörande meningsbärande enhet, kondensering 

och kategori. De utklippta delarna sorterades samman efter vilken subkategori de 

tillhörde.  
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Det fjärde steget av analysen bestod av att läsa igenom de olika subkategoriernas 

ursprungliga text, för att få grepp om det centrala budskapet i texten, och med detta 

som utgångspunkt sedan skriva resultatet.  

 

RESULTAT 

Könsfördelningen mellan de 6 personer som valde att medverka i intervjuerna 

bestod av fem kvinnor och en man i åldrarna 57-77år. 

 

Resultatet presenteras efter de subkategorier som framkom i analysen, vilka var: 

känna sig behövd, känsla av glädje, självbestämmande, socialt värde, 

medmänsklighet samt personlig utveckling.  

 

De intervjuade frivilliga besökarna kommer nedan att benämnas som informanter 

och deltagare.  

 

Känna sig behövd 

Alla informanter upplevde att de gjorde nytta och kände sig behövda. Det framkom 

att några deltagare kände att de kunde avlasta besökspersonen. De fyllde en 

funktion på ett annat sätt än vad personalen på boenden eller anhöriga kunde göra. 

De kände att deras besöksperson kunde prata ut om sorger och bekymmer samt 

fråga om råd då de var opartiska och kom utifrån. Det framkom av informanterna 

att de ansåg att tiden inte räckte till för personalen på boendena. Informanterna såg 

att det som prioriterades bort av personalen var att sitta ned och samtala med sina 

vårdtagare. Därför ansåg informanterna sig hjälpa till med den sällskapliga delen.  

 

En informant menar att besöket blev en slags förlängning på tidigare yrke inom 

sjukvården, nämligen en känsla av att fortsätta göra nytta. Två informanter 

uppfattade det som att deras besökspersoner var nöjda med dem och längtade efter 

nästa besök.  

 

Vidare berättade en av deltagarna att besöket hade blivit en uppgift i vardagen att. 

En informant såg besöket lite grann som ett ”jobb” eftersom det gav informanten en 

känsla av att vara behövd.  

 

En informant kände sig behövd även om besökspersonen var så sjuk och inte 

uppfattade vem som kom på besök.  

 

”Hon ser inte vem jag är men hon hör ju, hon hör ju vem jag är.” (5) 

 

Känsla av glädje 

Glädje var en annan känsla som alla deltagarna upplevde av besöken.  

 

Merparten av informanterna tyckte att besöket gav en ömsesidig glädje då de fick 

en positiv känsla av att lyckliggöra sin besöksperson. Den ömsesidiga glädjen 

kunde de få genom att träffas kontinuerligt, ha någon att prata med och känna 
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förtroende för varandra. Att veta att besökspersonen hade besöket som en höjdpunkt 

i vardagen, gjorde att en av informanterna kände glädje över att få göra besöket. 

Genom att få sin besöksperson piggare och gladare märkte en deltagare att 

besökspersonen glömde sin sjukdom och smärta, vilket var glädjande för 

informanten. En annan av de medverkande informanterna kände en viss 

tillfredställelse att dennes besöksperson kunde prata av sig vid besöken.    

 

Några informanter uttalade att de även gjorde besöket för att själva uppnå glädje. 

En informant uttryckte att det framkom en känsla av tillfredställelse genom att göra 

något för någon annan, och att det var nöjsamt att se sin besöksperson aktiv.  

 

En av informanterna uttryckte att besöket ibland gav en känsla av ledsamhet då 

informanten kände igen gamla vänner som satt ensamma där besöken ägde rum. 

 

Beröring var något som var viktigt i besöket för en deltagare då känslan av närhet 

så som kramar uppgavs ge en underbar känsla.  

 

För en informant upplevdes besökspersonen fylla ett tomrum av en sedan tidigare 

bortgången nära familjemedlem till informanten, vilket gjorde att besöket kändes 

bra.  

 

”Det ger mig en bra känsla om jag ska vara riktigt ego.” (5) 

 

Självbestämmande 

En sak som nästintill alla informanterna ständigt återkom till under intervjuerna var 

vem som bestämde och styrde ett besök.  

 

Några informanter berättade att de själva helt och hållet bestämde hur ofta och när 

de ville träffa sina besökspersoner. Ville informanterna besöka oftare än en gång i 

veckan så gjorde de det. Två deltagare kände självbestämmande genom möjligheten 

att själva styra besöket efter vad som passade informanternas vardag. De kunde 

sedan ringa ut till deras besökspersoner eller till boendet och fråga om tiden passade 

även dem.  

 

Hälften av deltagarna upplevde ett minskat självbestämmande angående vem som 

bestämde agendan för besöket. De hade själva haft önskningar och förväntningar på 

att kunna genomföra flera aktiviteter än vad som blev av. Men de nöjde sig och 

accepterade att deras besökspersoner styrde besöket eftersom en del av deras 

besökspersoner hade fysiska hinder. Även om besökspersonerna hade en ovilja till 

aktiviteter, accepterade informanterna att besökspersonerna styrde agendan i 

besöket.  

 

”Hon kan men hon vill inte, så det får man ju acceptera för det är ju hon som 

bestämmer.”(6) 
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Socialt värde 

De flesta av informanterna uttryckte att besöket på ett eller annat sätt hade 

tillgodosett deras egna sociala behov. Hälften av alla deltagarna uttalade att 

kontakten med andra människor utökat deras egna sociala liv och krets av bekanta.  

 

Över hälften av deltagarna berättade att de själva kände sig ensamma, och det 

sociala de fick genom besöket tycktes lindra deras egen ensamhet. En informant 

menade att även om informantens anhöriga bodde i närheten, hade de inte tid att 

hälsa på så ofta eftersom de jobbade mycket och hade sitt eget liv att rå om.  

 

Det framkom att hälften av informanterna saknade sysselsättning av olika orsaker. 

En orsak var att yrkeslivet var avslutat och som pensionär hade de inte samma 

sociala liv längre. Någon deltagare såg besöken som ett fritidsintresse, en annan 

uttryckte det mer som att de ville haft besöken som en heltidssyssla.  

 

Besökets värde för två av informanterna var att de hade skapat en god vänskaplig 

relation med sina besökspersoner. De såg besöken mer som att gå till en god vän, än 

som en arbetsuppgift eller fritidsintresse.  

 

”Det är många stunder under året som jag också är ensam och då är det skönt att 

ha någon.”(2) 

 

Medmänsklighet 

Det framkom att hälften av informanterna kände att de gjorde en medmänsklig 

gärning genom att besöka, eftersom de kände att de gav stöd åt sin besöksperson. 

En informant uttryckte att besöket gav en möjlighet att kunna få engagera sig och 

tillföra medmänskligt stöd. Vidare berättar informanten att genom att vara öppen 

och ärlig kunde informanten tillföra sin besöksperson ett medmänskligt stöd. 

 

Två deltagare berättade även att medmänskligheten var ömsesidig under besöken. 

De var väldigt tacksamma för att de hade sin besöksperson då de kände de fick lika 

mycket medmänskligt stöd tillbaka som de gav. En av informanterna uttryckte det 

som att informanten och besökspersonen hjälpte varandra i besöket.  

 

”Jag är ju tacksam att jag har dig, för du ger ju mig lika mycket som jag kanske ger 

dig.” (4) 

 

Samma hälft av informanter berättade att de tyckte att de gjorde en medmänsklig 

insats när de lät sina besökspersoner prata av sig, utan att de belastade med sina 

egna bekymmer. Det framkom även att det var viktigt att allting de pratade om 

stannade dem sinsemellan. En av informanterna kände sig spela en fin roll som 

medmänniska genom att låta sin uppmärksamhet vara vänd mot besökspersonen 

hela tiden.  

 

Personlig utveckling 
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Några informanter uttryckte att besöket gett dem möjligheter att utvecklas 

personligen. En av dem kände att kunskapen i att bemöta andra människor stärktes 

genom kontakt med sjuka människor. Två av deltagarna tyckte besöket gav dem en 

tankeställare över sina egna liv, då deras besökspersoner ansågs ha det värre än de 

själva. Detta gjorde att de två deltagarna uppskattade sin egen situation mer än 

tidigare. För en deltagare hade besöket stärkt tålamodet och det hade hjälpt 

informanten personligen. 

 

”Ett besök får en ju liksom att tänka till på vad man själv håller på med, så vad 

gnäller jag på egentligen?”(5) 

 

Det framkom att två av informanterna inte kände att besöket gav dem någon 

personlig utveckling. Den ena informanten uppgav att besökspersonens situation 

var så hopplös att informanten inte kände att några kunskaper kom till nytta 

eftersom besökspersonen inte ansågs kunna påverkas. Den andra informanten tyckte 

sig inte ha utvecklats personligen, då tidigare yrkesliv inom vården hade gett alla 

kunskaper och erfarenheter i beteende, och besöket tillförde inte någon ny personlig 

utveckling inom det området. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarna tycker att valet av kvalitativ ansats har gett ett väl uttömmande 

intervjumaterial.  

 

Författarna har svårt att veta om resultatet är representativt åldersmässigt, eftersom 

åldern inte framkom i listan som erhölls av besöksledaren. Eftersom det i resultatet 

framkom att de 6 frivilliga besökarna som intervjuades värderade besöket liknande 

så anser författarna att resultatet är trovärdigt.  

 

Författarna anser att det slumpmässiga urval som gjordes var representativt i 

förhållandet mellan män och kvinnor efter bortfall, gentemot listan över besökarna 

som tillhandahölls. Trots bortfallet av två planerade intervjuer och tidsbristen att 

kalla ersättare, ansågs de återstående deltagarna räcka för studien. Intervjuerna 

utfördes en till två veckor innan julhelgen vilket möjligen kan ha påverkat 

deltagandet. Då 6 av 23 frivilliga besökare har medverkat i intervjuerna, tycker 

författarna inte att resultatet kan svara för vad alla 23 frivilliga besökare tycker.  

 

Enligt författarna kan intervjuerna påverkats till viss del av miljön där intervjuerna 

ägde rum. När författarna var i en av intervjupersonernas hem blev intervjun 

avbruten av yttre påverkan. Författarna kan anta att intervjupersonerna kände sig 

mer trygga i sin hemmiljö. Däremot har författarna ingen uppfattning om hur vida 

val av lokal påverkade resultatet i intervjuerna. Enligt Wijk (2004) är utformningen 

av en god miljö viktigt för att skänka trygghet, välbefinnande och igenkänning. 

Enligt Carlsson (1991) kan den fysiska miljön påverka intervjun.  
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Det var enligt författarna bra att en testintervju gjorts eftersom frågorna blev 

bedömda av en utomstående. I efterhand tyckte författarna att testintervjupersonen 

kunde ha varit en äldre person i samma åldersgrupp som intervjupersonerna, 

eftersom frågorna kanske uppfattas annorlunda mellan olika åldersgrupper. 

 

Författarna kände stöttning av varandra under intervjuerna, då det gav en trygghet 

att båda var med.  

 

Ingen av intervjupersonerna motsatte sig att bandspelare användes. En nackdel med 

att använda bandspelare var att när materialet skulle transkriberas till dator var det 

svårt att höra vad informanterna hade sagt, och författarna fick lyssna om bandet 

många gånger. Fördelarna övervägde nackdelarna eftersom att skriva för hand hade 

tagit för lång tid och det hade funnits risk för att information hade utelämnats.  

 

Burnard’s analysmetod visade sig vara passande eftersom antalet steg i metoden var 

lagom i förhållande till tiden för analysen. Författarna tycker att upplägget i de olika 

stegen gav ett bra grepp om innehållet i materialet. Framförallt tycker författarna att 

användandet av överstrykningspennor var bra, då färgmarkeringen framhävde det 

centrala budskapet i texten. 

 

Under analysens gång märkte författarna att de intervjufrågorna gav ett för stort 

material i förhållande till tid som var avsatt till examensarbetet. Därför 

specificerades syftet för att kunna klara av arbetet på avsatt tid. Enligt författarna är 

de ursprungliga frågorna så pass breda att de gav svar på det nya syftet. Hade 

frågorna skrivits efter det slutgilltiga syftet hade kanske vissa frågor utgått, 

exempelvis frågorna om utbildning och aktiviteter. Däremot tycker författarna 

fortfarande att det var bra att ha alla frågorna med, då intervjuerna blev mer som ett 

vardagligt samtal eftersom det fanns mycket att prata kring.  

 

Författarna har ingen tidigare erfarenhet av intervjustudier. Och enligt Carlsson 

(1991) är kvalitativ forskningsmetodik en konst och bygger på egenskaper så som 

intuition och talang hos forskaren. Eftersom forskarens roll är att både vara forskare 

och tolkare uppstår en del problem. Lika så om två forskare tolkar insamlat material 

på olika sätt. Frågor om reliabilitet och validitet kan bli aktuellt att diskutera om 

vems tolkning som är sann (Carlsson, 1991). Författarna har ingen uppfattning om 

resultatet har påverkats av bristen på erfarenhet av intervjustudier. Däremot tycker 

författarna att de har tolkat materialet på lika sätt vilket visade sig under analysens 

gång. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att alla de som intervjuades värderar känslan av att göra nytta 

genom sitt besök. Några tycker sig göra nytta genom att de är opartiska när de 

kommer utifrån. Så som Nieminen Kristofersson (1992) uttrycker så kan en 

besökare ge ett bra stöd genom att samtala med sina besökspersoner om sådant de 

inte vill prata om med sina familjemedlemmar. Den drivande kraften för en frivillig 
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besökare kan vara känslan att känna sig behövd (Nieminen, Kristofersson, 1992). 

Andersson och Öhlén (2005) visar att känslan att känna sig behövd av andra 

människor kan vara en anledning till att vara frivillig arbetare.  

 

Vidare visar resultatet att besökarna tycker att arbetsförhållandena på boendena gör 

att personalen inte kan tillhandahålla den sociala kontakt som besökspersonerna 

önskar. Vilket gör att besökarna känner att de hjälper till i sin roll som besökare. 

Detta resultat kan författarna styrka med Nieminen Kristofersson (1992) som menar 

att anställning och arbetstider påverkar möjligheten att hinna med annat än 

omvårdnaden på boendena. Dunér och Nordström (2006) säger att ibland är hjälpen 

och stödet som äldre erhåller från deras informella nätverk, ett komplement när 

stödet från den formella vården inte räcker till.  

 

I resultatet visas det att en informant känner sig behövd även om besökspersonen 

inte uppfattar vem som är på besök. Dahlberg et al. (2003) beskriver att det inte 

handlar om att göra utan att vara, och genom att ha modet att vara kvar hos den 

lidande människan ökar detta dennes möjlighet till välbefinnande. Travelbee (2002) 

menar att vara betydelsefull för andra människor skapar en känsla av 

meningsfullhet. Andersson och Öhlén (2005) visar att något som kan vara 

betydelsefullt för en frivillig arbetare är att få vara medmänniska och ha någonting 

meningsfullt att göra. 

 

Det nämns i resultatet att en besökare tycker att närhet genom kramar ger en 

underbar känsla. Nieminen Kristofersson (1992) uttalar att fysisk beröring, 

exempelvis hålla handen, kan vara mycket betydelsefullt för att göra ett besök 

meningsfullt.  

 

Det framkommer i resultatet att besöket fyller ett tomrum av en nära bortgången 

anhörig, för en av informanterna. Nieminen Kristofersson (1992) beskriver att 

förlust av personer som står en närmast gör att livet känns mindre meningsfullt. 

Furukawa och Holmen (2002) menar att ett betydelsefullt socialt kontaktnät är en 

viktig del av välbefinnandet. 

 

Det visar sig i resultatet att några informanter känner självbestämmande i att de 

själv styr hur ofta och när de vill göra ett besök. Däremot framkommer det att 

hälften av besökarna upplever ett minskat självbestämmande i besökets agenda. 

Besökarna uttrycker att de har förväntat sig och vill ha fler aktiviteter i besöket, 

men nöjer sig med och accepterar det som är. Socialstyrelsen (1986) påstår att det 

är svårt att värva frivilliga arbetare eftersom många inte vill binda upp sig. Vidare 

uttrycks att äldre har rätt till att vara delaktiga och känna självbestämmande över 

den egna situationen (Socialstyrelsen, 1986). Nieminen Kristofersson (1992) menar 

att vad som gör ett besök meningsfullt är olika för olika individer. Andersson och 

Öhlén (2005) visar att frivilliga insatser kan utföras för att tillfredsställa det egna 

behovet av gemenskap och att få vara en del av samhället.  
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I resultatet betonas det att besöket tillgodoser besökarnas sociala behov. Besöket 

ger ökat socialt umgänge och för de flesta lindrar det den egna ensamheten. Vidare 

visar resultatet att besöket ger några av besökarna goda vänskapliga relationer med 

sina besökspersoner. Enligt Nieminen Kristofferson (1992) kan livet kännas mer 

meningsfullt om det finns nära och personliga kontakter med andra individer. Ett 

besök kan ge en känsla av vänskap men inte en ny vän i ordets betydelse eftersom 

vänskapen är skapad av någon annan (Nieminen Kristofersson, 1992). Af Donner 

(2008d) beskriver att besöksverksamheten har stor betydelse genom att lindra 

människors ensamhet. Ekwall et al. (2005) menar att ensamheten är den starkaste 

faktorn till låg livskvalitet hos äldre. Även Hellström (2003) visar att effekten på 

livskvaliteten påverkas av det sociala nätverket. Furukawa och Holmen (2002) 

beskriver i sin studie att en viktig del i välbefinnandet är att vara nöjd med sin 

vänskapskrets.  

 

Det framkommer i resultatet att besökarna känner att de gör en medmänsklig 

gärning genom att de engagerar sig och ger stöttning till sina besökspersoner. 

Informanterna känner även att de får medmänskligt stöd tillbaka i besöket. 

Socialstyrelsen (1986) säger att den enskilda människan i vardagen måste vara 

beredd på att vara medmänniska både för andras och sin egen skull. Genom att 

bidra med medmänskligt stöd bryts isoleringen för de ensamma äldre 

(Socialstyrelsen, 1986). Travelbee (2002) menar att när förmågan att klara sig själv 

inte längre finns, blir människan beroende av andra. Att bry sig om andra är ett 

kännetecken för människan (Travelbee, 2002). Dunér och Nordström (2006) visar 

att det är betydelsefullt att ha någon att vända sig till för att få stöd och vänskap. 

Vetskapen om att någon hjälper till när det behövs skapar en känsla av säkerhet hos 

människan (Dunér & Nordström, 2006).  

 

Resultatet visar att besökarna utvecklats i besöket genom ökad kunskap i 

bemötande, stärkt tålamod och insikt i den egna livssituationen. Travelbee (2002) 

skriver att det är av betydelse att ha självinsikt då ens eget beteende påverkar andra 

människor. Fagerberg och Tunedal (2001) visar i sin studie om sjuksköterskor i 

äldreomsorgen, att lång och bred erfarenhet är viktigt i arbetet med äldre. 

Erfarenheten påverkar den personliga mognaden och tryggheten i yrkesrollen 

(Fagerberg & Tunedal, 2001).   

 

Slutsats 

Författarna upplever att besökarna värderar att ha en sysselsättning för att få en 

meningsfull vardag. Många av dem är ensamma och gör det både för sin egen skull 

och samtidigt för någon annan. Besökarna upplevs göra en fin insats genom att som 

medmänniskor komplettera vårdpersonalens uppgifter. De gör nytta genom att vara 

opartiska och avlasta besökspersonen på ett annat sätt än besökspersonens anhöriga 

eller personalen på boendet kan göra. Tystnadsplikten kan därför antas vara av 

viktig betydelse.  
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Författarna antar att en del gör besöket för att fylla något sorts tomrum, vilket 

kanske kan göra livet mer meningsfullt. Efter avslutat yrkesliv, avsaknad av nära 

vänner eller anhöriga får besökarna genom besöket något meningsfullt att göra.  

 

Besökarna tycks uppskatta att de själva får styra besöket gällande tid och rum, då de 

inte vill binda upp sig. Författarna märkte att besökarna troligen gör besöket mycket 

för sin egen skull, och genom besöket tillfredställer de sitt eget behov av social 

gemenskap.  

 

Som förslag på vidare forskning kan författarna tycka att det kan vara av värde för 

Röda Korset att utvärdera andra delar av besöksverksamheten, utifrån besökarnas 

perspektiv.  
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INTERVJUFRÅGOR  

 

 

Ålder 

 

Kön 

 

Utbildning 

 

Yrke 

 

Hur kom du i kontakt med besöksverksamheten? (vad fick dig att börja som besökare) 

 

Hur länge har du varit aktiv besökare? 

 

Hur många olika besök gör du? 

 

Hur ofta besöker du de olika personerna per månad? 

 

Hur lång tid varar ett besök i genomsnitt? 

 

Vad anser du om Röda Korset? 

 

Vad gör Röda Korset för dig som besökare? (utbildning samt eventuella sociala aktiviteter) 

 

Påverkar dessa utbildningar/aktiviteter dig som besökare eller/och besöket, och hur då? 

 

Vad skulle Röda Korset göra ytterligare för dig som besökare, precisera? 

 

Vad anser du om besöksverksamheten?  

 

Vad skulle kunna förändras i besöksverksamheten för att förbättra denna? 

 

Hur skulle du vilja att ett besök ser ut? Ge alternativ! 

 

Hur ser ett besök ut i praktiken? (ex delaktighet) Vem bestämmer agendan? 

 

Hur upplever du besöket? 

 

Vad tillför besöket dig? Hur då? 

 

Vad tror du besöket tillför den du besöker? 

 

Har ett besök någon gång skapat en närmre kontakt än vad du hade tänkt dig från början? 
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Förfrågan om att delta i en undersökning om Röda Korsets frivilligarbete 
Vi är två sjuksköterskestudenter i termin 5 på Blekinge Tekniska Högskola och har fått 

möjlighet att i vårt examensarbete göra en utvärdering av Röda Korsets besöksverksamhet.  

Syftet med arbetet är att utvärdera Röda Korsets besöksverksamhet i de särskilda boendena, 

utifrån den frivillige besökarens perspektiv.  

 

Betydelsen av utvärderingen är att besökarnas egna tankar och åsikter kring verksamheten ska 

kunna användas av Röda Korset och Karlskrona Kommun för att förbättra och utveckla 

besöksverksamheten ytterligare. 

 

Vi skulle uppskatta om ni vill medverka i en intervju som ligger till grund för vårt arbete. 

Deltagandet är helt och hållet frivilligt. Intervjun kommer att ske med öppna frågor, vilket 

innebär att vi kommer att ställa frågor som vi önskar samtala kring. Samtalet kommer att 

spelas in, och när som helst under intervjuns gång har den intervjuade personen sin fulla rätt 

att avbryta samtalet. Det material som framkommer under intervjun kommer inte att gå att 

knyta an till någon specifik person då den intervjuade förblir anonym.  

 

Vi kommer att kontakta er per telefon angående förfrågan om ert eventuella deltagande i 

intervjun. Då kommer även tid och plats att bestämmas för er som väljer att medverka.  

 

Arbetets görs under handledning av universitetsadjunkt Helene Johnsson som kan nås på 

telefonnummer 0455-385437. 

För ytterligare frågor och information får ni gärna kontakta oss.  

 

Vi skulle uppskatta er medverkan! 

 

 

Med vänliga hälsningar: 

 

Linda Magnusson  Rikard Leino 
XXXXXXX   XXXXXXX 

XXXXXXX   XXXXXXX 

XXXXXXX   XXXXXXX 
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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.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 

En utvärdering av Röda Korsets besöksverksamhet  

- utifrån den frivillige besökarens perspektiv 

 

 

 

 

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

Rikard Leino 

Minervavägen 22A 

37141 Karlskrona 

Rile05@student.bth.se 

0708-612179 

 

Linda Magnusson 

Haglövägen 9 

37137 Karlskrona 

Lime05@student.bth.se 

0733-632244 

 
 

 

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: 

 
 

mailto:Rile05@student.bth.se
mailto:Lime05@student.bth.se
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5. Handledare för projektet, titel, namn, e-post 

Universitetsadjunkt 

Helene Johnsson 

helene.johnsson@bth.se 

 

Underskrift handledare:  
 

_________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

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

Blekinge Tekniska Högskola 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Beskrivning av projektet (texten bör max 

motsvara två sidor A4.) 
 

7. Projektets övergripande syfte och sammanhang 

I Röda Korsets helårsrapport 2006 (2006) finner man att Röda korset i Karlskrona kommun har under de 

senaste tre åren genomfört ett pilotprojekt där besöksverksamhet i de särskilda boendena bedrivs till 

personer som känt sig ensamma eller av annan anledning behövt någon att prata en stund med. 

esöksverksamhetens personal består av personer från många olika samhällsklasser med ett gemensamt 

intresse, att finnas till hands för äldre som känner sig ensamma. Detta projekt har nu övergått från ett stadie 

av försök, till att bli en permanent del av verksamheten.  

 

I samband med val av område inför examensarbetet önskade Röda Korset en ny utvärdering av sin 

besöksverksamhet i de särskilda boendena. Vi har själva erfarenheter av äldre människor boende på särskilt 

boende som känner sig ensamma och tyckte därför det kunde vara utmanande att undersöka även vad 

besökarna känner för verksamheten.  

 

För ca 1½ år sedan gjordes en liknande studie där 25 personer ur besöksverksamheten utvärderades genom 

en enkätundersökning. Författarna till studien nämner själva i sitt arbete att frågorna skulle kunna utvecklas 

ytterligare (Karlsson & Stolt, 2005). 

 

Därför avser vi att utveckla denna utvärdering med en intervjustudie för att kunna söka svaret på hur 

besökaren ser på verksamheten. 

 

 

 

mailto:helene.johnsson@bth.se
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8. Bakgrund 

Äldreförvaltningen Karlskrona Kommun (2007) beskriver ett särskilt boende som ett gemensamt namn för 

olika slag av bostäder, exempelvis servicehus, ålderdomshem, gruppboende, samt sjukhem, som riktar sig 

till personer som behöver omfattande service och omvårdnad. Särskilt boende är till för dem som har ett 

stort omvårdnadsbehov dygnet runt.  

 

I Röda Korsets Helårsrapport (2006) beskrivs en besökare som den person som anmäler sitt intresse till 

Röda Korset om att på frivillig basis vara med och bedriva besök till personer som önskat ett besök. Alla 

besökare i besöksverksamheten har genomgått introduktionssamtal gällande frivilligarbete inom Röda 

Korset. Alla besökare får vara med på olika aktiviteter i form av utbildning och utflykter det kan vara t.ex. 

Rödakorskunskap, första hjälpen, hjärt- och lungräddning, frivilligt socialt arbete, hemsäkerhet, kris och 

medmänskligt stöd samt frivilligledarutbildning. En besökare är i första hand ett medmänskligt stöd. Stödet 

kan vara aktiviteter enskilt eller i grupp såsom att dricka en kopp kaffe, promenera, lösa korsord, utflykter, 

läsecirkel, spela bingo eller liknande. Bara ett samtal kan betyda mycket. 

 
 

 

9. Syfte och eventuella frågeställningar 

Syftet med studien är att utvärdera röda korsets besöksverksamhet i Karlskrona kommuns särskilda 

boende, utifrån den frivillige besökarens perspektiv. 

 

Hur ser besökaren på besöket i de särskilda boendena samt de aktiviteter som görs för besökaren av Röda 

Korset?  

 

 

 

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 

Den valda metoden för insamling av data kommer att ske via intervjuer, och spelas in på bandspelare för 

fortsatt bearbetning.   
 

 

11. Beskriv urvalsförfarande samt motivera urvalets storlek 

Vid tid för genomförande av intervjuer kommer listor på tänkbara deltagare att handhållas från Röda 

Korset. Deltagarna kommer att slumpmässigt väljas ut från listorna. 4-5 personer kommer totalt att deltaga i 

studien då tidsplanen inte tillåter flera.  

  
 

 

12. Beskriv hur data ska analyseras 

Genom att renskriva och en kvalitativ innehållsanalys.  
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Etiska frågor 
 

 

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

Insamlad data kommer att förvaras elektroniskt på författarnas konto på skolans 

servrar samt på privata datorer, dit endast författarna själva har inloggning. För 

bedömning under projektets gång kommer även handledaren (Helene Johnsson) för 

studien att ha tillgång till data. 
 

 

 

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.  

Se bilaga 1 

 
 

 

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

Student – besökare 

 
 

 

16. Hur kommer resultaten att redovisas för att säkerställa undersökningspersonernas integritet och 

konfidentialitet.  

Ingen av deltagarna kommer att namnges i studien.  

 
 

 

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

vidtagits för att förebygga risker.  

I informationsbladet som går ut till de utvalda innan intervjuerna startar har vi informerat att de när som 

helst under intervjuns gång kan avbryta intervjun.   
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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) 
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Etikprövningskommittén i Sydost 

EPKsydost.se    2007-11-15 

 

 

 

 

 

Rikard Leino 

XXXXXXX 

XXXXXXX 

XXXXXXX 

 

Linda Magnusson 

XXXXXXX 

XXXXXXX 

XXXXXXX 

 

Helene Johnsson 

BTH 

Helene.johnsson@bth.se 

 

 

Projektet En utvärdering av Röda Korsets besöksverksamhet – utifrån den frivillige besökarens perspektiv. 

Dnr EPK 2007-21 

 

 

Etikprövningskommittén har behandlat er ansökan och har inga invändningar mot projektet. 

  

Ang. forskningspersonernas bevarade anonymitet föreslår vi att ni använder kodade namn redan i 

intervjuutskrifterna, och att ni inte använder någon skriftlig samtyckesblankett. En sådan kan ge intrycket av att 

anonymiteten är skenbar. 

 

Ang. informationsbrevet föreslår vi att håller det i en mindre personlig ton - stryk Hejsan! som inledning, och 

ersätt det med en rubrik som talar om vad brevet handlar om (”Förfrågan om att delta i en undersökning om 

Röda Korsets frivilligarbete”, ”Till Dig som arbetar som frivilligbesökare i Röda Korset” eller något liknande). 

Tänk f.ö. också på att skriva ”Röda Korset” konsekvent och korrekt på alla ställen där det förekommer.  

 

Att ange ett syfte med undersökningen som att besökarna ska kunna utveckla sin ”profession som besökare och 

som medmänniska” låter inte trovärdigt. Bör alltså utgå.  

 

Slutligen; ni bör ange era resp. adresser i brevet, och dessutom att arbetet görs under handledning, vem er 

handledare är och hur hon kan nås.  

 

Lycka till med arbetet! 

 

Ingeborg Moqvist-Lindberg 

Ordf.  



Bilaga 6 (1 av 1) 

 

 

Analysexempel 
 

Meningsbärande enhet Kondensering Kategori Subkategori 
Sen är det roligt när man märker att 
hon glömmer sin sjukdom och allt 
det onda och man kan få henne lite 
piggare och kanske skratta lite. 

Det är glädjande att 
besöket får min dam 
att skratta och bli 
piggare. 

ökad glädje Känsla av glädje 

Ja det är tillfredsställande att jag kan 
glädja henne en gång i veckan. 

att glädja henne är 
tillfredsställande 

tillfredsställande 
att glädja 

Känsla av glädje 

Det ger väldigt mycket. Jag känner 
att jag behövs. 

Det ger mig väldigt 
mycket att känna sig 
behövd 

känna sig behövd Känna sig behövd 

Ja hon har det som sin fasta punkt, 
någon som kommer utifrån och som 
inte är hennes släkting och hon kan 
prata om det som ligger henne 
närmast om hjärtat och sorger och 
bekymmer. Hon kan lätta sitt hjärta 
och hon kan fråga om råd om det 
skulle vara så angående någon i 
släkten och hur hon skall göra. 

Hon kan prata med 
mig om det som ligger 
henne närmst om 
hjärtat, om sorger och 
bekymmer. 

känsla av att vara 
behövd 

Känna sig behövd 

Nej, man ser det som en vänskap. 
Det blir en väldigt djup vänskap. Det 
blir det! 

besöket leder till en 
djup vänskap 

djup vänskap Socialt värde 

Det blir som en vän, en riktigt god 
vän, det blir det! Så det känns inte 
som en arbetsuppgift eller så utan 
det känns som man ska gå till en god 
vän. 

besöket blir som att 
gå till en god vän 

god vänskap Socialt värde 

Ja det gör det därför, därför att det 
kan ju vara många stunder under 
året som jag också är ensam eller 
vad jag ska kalla det. Och då så är 
det skönt att ha någon. 

när jag är ensam är 
det skönt att ha 
någon att gå till 

Minskad 
ensamhet 

Socialt värde 

 
 




