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The purpose of this study is to examine how care assistants deal with loneliness at an elder 

care facility. By expanding our knowledge about strategies being used we get a new 

perspective of how loneliness is handled in the real world. 

Method: As our method we chose a qualitative approach to collect empirical data. We carried 

out semi structured interviews with six people of whom all work at an elder care home. The 

interviewees were four nurse assistants, one coordinator and one nurse.  

Theory: To analyse the data, three theoretical approaches were used: Antonovsky’s SOC 

(Sense Of Coherence), Empowerment and Goffman’s Theory of Stigma and Shame.  

Results: Loneliness is a common issue at this facility, nevertheless the different kinds of staff 

stand alone in handling the feelings and the consequences that sprung from it. Social activities 

that opposes social loneliness were easier to approach and the staff perceived they had the 

resources to do so. The emotional loneliness was more challenging, especially if the care 

receiver had extensive problems or a mental illness. The staff past experiences were that the 

care receivers did not get the same extensive care as with social loneliness when it came to 

mental illness. Our study indicates that loneliness is an issue entirely in the hands of the care 

assistants and that is a risk factor for the elder individuals to not get the care they need, which 

makes them a vulnerable group for experiences negative effects and mental illness originating 

from untreated loneliness.      
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1. Inledning 

Som läsare av denna studie kan du vara en ung individ som är ny i livet. Du kan också vara en 

erfaren människa i medelåldern. Eller så kan du vara en äldre person i dina bästa år. Oavsett 

vilken livsfas du har äntrat så har vi alla gemensamt att vi för varje dag som går blir allt äldre. 

I takt med att vi blir äldre kan vi också bli allt ensammare. Ensamheten kan bli extra påtaglig 

om vi är i behov av äldreomsorg. Idag känner många omsorgstagare sig ensamma på särskilda 

boenden i Sverige och detta faktum har hållit sig stabilt under de senaste tre åren. Vad väcker 

detta för tankar hos dig som läsare? Hur känner du för att bli äldre i landet Sverige? 

 

1.1 Problembakgrund 

1.1.1 En äldre och ensammare befolkning i Sverige 

Sverige är ett land som idag har en av världens äldsta befolkningar. Orsaken till detta är att vi 

för varje dag som går lever längre än förut och att vi som lever längre också har ökat i antal 

(Regeringskansliet, 2016). Med en sådan stigande medellivslängd som vi har idag antas därför 

åldersgruppen 65 år eller äldre att år 2060 utgöra en fjärdedel av Sveriges befolkning. Detta 

kan jämföras med att motsvarande åldersgrupp år 2011 utgjorde 19 procent av den svenska 

folkmängden (Statistiska Centralbyrån, 2012 s. 11). Bland alla världens länder är Sverige 

också det land där det är vanligast att bo ensam. Detta leverne har alltjämt ökat sedan i mitten 

av 1900-talet och idag är näst intill 38 % av alla Sveriges hushåll ensamhushåll. En av 

anledningarna till denna ökning beror på att den svenska befolkningen lever längre. Detta för 

att en högre medellivslängd ger utrymme för fler och längre livsfaser att bo ensam under. Fler 

äldre1
 individer bor ensamma när de mist sin livspartner (Höjer, 2014). I riksgenomsnitt är det 

på så vis 32 % av alla individer 60 år eller äldre som bor ensamma (Sundström, 2014). 

 

1.1.2 Begreppet ensamhet 

En objektiv definition av begreppet ensamhet handlar om en avsaknad av relationer, alltså det 

faktiska antalet människor en individ har runt omkring sig. En subjektiv definition handlar 

istället om en besvärlig känsla av ensamhet, det vill säga en upplevelse av bristfällighet i de 

relationer en individ har (International Encyclopedia of the social science, 2008). Det finns 

således en viss skillnad mellan att vara ensam och att uppleva sig vara ensam. Ensamhet 

enligt forskning kan definieras till två olika sorters: Social ensamhet, vilken kan likställas med 

                                                 
1 Begreppet äldre definieras på varierande sätt i olika forskning, med differenta åldersspann och livsvillkor. I vår studie kommer begreppet 

äldre att likställas med individer 65 år eller äldre. Detta för att åldersgruppen generellt är den vanligaste förekommande inom äldreomsorgen 
i Sverige, vilken är i behov av vård - och omsorgsinsatser. 
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den tidigare nämnda definitionen av en objektiv ensamhet, innebär en avsaknad av övergrip-

ande sociala kontakter. Emotionell ensamhet, vilken kan jämföras med den tidigare nämnda 

definitionen av en subjektiv ensamhet, innebär att inte ha någon nära att anförtro sig till. 

Problemet med begreppet ensamhet är dock att det är en subjektiv känsla som kan skilja sig 

från individ till individ. En individ skulle kunna ha ett begränsat kontaktnät och därmed vara 

faktiskt ensam, men individen behöver för den skull inte känna sig ensam utan kan vara till-

freds med sin situation. En annan individ med ett brett kontaktnät skulle rent faktiskt inte vara 

ensam, trots det kan den känna sig ensam (Leen, 2010 s. 1178). Ensamhet är därför ett svårt 

begrepp att forska om då ensamhet kan skilja sig från individ till individ. I denna studie vill vi 

dock använda oss av de båda definitionerna för att få ett helhetsperspektiv av äldre individers 

ensamhet. Fortsättningsvis i denna studie kommer således begreppet ensamhet att betraktas i 

dess helhet, det vill säga både i form av social respektive emotionell ensamhet. 

 

1.1.3 Den svenska äldreomsorgens målsättningar 

Hur den svenska äldreomsorgen skall vara och vad dess verksamheter skall göra är lagstadgat. 

I enlighet med Socialtjänstlagen (2001:453) skall den äldre individen oavbrutet centreras. Det 

är därför de yrkesverksammas åliggande att bevara detta fokus genom att ombesörja den äldre 

individen med den vård och omsorg den behöver. I Socialtjänstlagen framgår det att denna 

vård och omsorg skall lägga fokus på att den äldre individen skall få leva ett värdigt liv, känna 

välbefinnande samt få ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Detta 

tankesätt utgår från den nationella värdegrunden. Värdegrunden har skapats i syfte att bevara 

en god kvalitét i det arbete äldreomsorgen utövar och för att försäkra att äldreomsorgens 

verksamhet bedrivs med ett etiskt förhållningssätt i alla dess vård – och omsorgsfält. Den 

nationella värdegrunden vill även verka som en fördjupad manual för yrkesverksamma inom 

äldreomsorgen för att nå målsättningar i form av upplevd värdighet hos den äldre individen i 

vardagen. Målsättningarna kan nås genom att det skapas förutsättningar för upplevelser av en 

optimism för livet och en känsla av sammanhang för den äldre individen (prop. 2009/10:116 

s. 8). Att som äldre individ besväras av ensamhet bidrar dock till att normerna den nationella 

värdegrunden centrerar inte kan uppfyllas på ett likartat sätt (Socialstyrelsen, 2016a s. 22). 

 

1.1.4 Ensamhet hos äldre individer på särskilda boenden 

Socialstyrelsen genomförde under år 2016 en rikstäckande undersökning gällande äldre 

individers upplevelser av deras äldreomsorg. Analysen inrymde både hemtjänst och särskilt 

boende. I den stod det klart att mer än hälften, således 58 % av de svarande, besväras av 
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ensamhet. Detta estimeras till att vara omkring 94 000 äldre individer i Sverige. 15 procent av 

de svarande besväras dessutom av ensamhet ofta. I undersökningen framgick det också att 

störst andel av de äldre individer som besväras av ensamhet bor på särskilda boenden
2
. 

Upplevelsen av ensamhet har mellan åren 2013–2016 reducerats för äldre individer som har 

hemtjänst. Äldre individer som besväras av ensamhet på särskilda boenden har dock inte 

minskat något (Socialstyrelsen, 2016a s. 22). Att äldre individer på särskilda boenden tyngs 

av ensamhet kan bero på brister i omsorgspersonalens förmåga att kunna tolka psykosociala 

besvär, likväl som en bristande kompetens gällande hur äldre individers upplevelser av 

ensamhet skall hanteras. För att minska dessa besvär tros omsorgspersonal vara i behov av en 

ökad kunskap och en bättre förståelse för dessa obehag som ensamhet kan orsaka 

(Socialstyrelsen, 2016b). För att omsorgspersonal ska ha en möjlighet att reducera ensamhet 

hos fler av sina omsorgstagare krävs även ett nytänk i form av innovativa idéer. Teknologi 

och Skype har visat sig kunna minska ensamhet hos äldre individer då kontakter kan upprätt-

hållas och vidare stärka sociala band. Likväl som tillgång till djurkontakt kan skänka tröst, 

trygghet samt ge en meningsfullhet i omsorgstagares vardag (Norling 2002, s. 23–24). Då den 

svenska äldreomsorgen har som målsättning att alla äldre individer ska känna sig trygga, 

uppleva välbefinnande samt få vård och omsorg av en god kvalitet, är det av vikt att uppmärk-

samma dessa individer och denna problematik. Likväl som det är centralt att studera hur 

omsorgspersonal går tillväga för att hantera sina omsorgstagares ensamhet för att kunna förstå 

varför fler omsorgstagare på särskilda boenden känner sig ensamma än de omsorgstagare som 

har hemtjänst. 

 

1.1.5 Ensamhetens konsekvenser - individuellt och nationellt 

Äldre individer som har ett brett kontaktnät upplever sig ha ett bättre psykosocialt välbehag 

och en starkare livstillfredställelse än de äldre som har ett begränsat kontaktnät (Nordenmark, 

2006 s. 492). Att istället ha ett mer begränsat kontaktnät har visat ge en nedbrytande effekt på 

den äldre individens fysiska och psykiska hälsa (Cacioppo, Cacioppo, Cole, Capitanio, 

Goossens & Boomsma, 2015 ss. 203, 205). Att som äldre individ besväras av ensamhet har 

även visat vara en direkt länk till depression, utan att andra förhållanden som hälsa eller 

mängd sociala relationer kan förklara sambandet (Hagan, Manktelow, Taylor & Mallett, 2014 

s. 683). Att som äldre individ besväras av ensamhet kan även resultera i en sådan hälsoeffekt 

                                                 
2 Begreppet särskilt boende definieras i denna studie till att vara ett boende som erbjuder bestående platser eller bostäder i en kombination av 

insatser, för de äldre individer som har ett behov av särskild hjälp och stöd från den svenska äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2013). 
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att den kan jämföras med rökning, alkoholism och med en låg fysisk aktivitet och är därför ett 

folkhälsoproblem (Pikhartova, Bowlin & Victor, 2014 s. 2). Ett folkhälsoproblem som också 

kräver mer resurser då äldre individer som besväras av ensamhet upplever sin hälsa som 

sämre och av den anledningen använder sig av sjukvård i en större utsträckning (Coll-Planas, 

Del Valle Gómez, Bonilla, Masat, Puig & Monteserin, 2017 ss. 145–157). Att som äldre 

individ besväras av ensamhet av och till ökar också i andel med en stigande ålder 

(Socialstyrelsen, 2016a s. 23). En anledning kan exempelvis vara att en pensionering kan 

innebära en drastisk förändring i livet för den äldre individen och detta kan vidare orsaka 

besvär och påfrestningar av olika slag. Besvär av att ofrivilligt stiga ur arbetsmarknaden och 

därmed förlora en meningsfull tillvaro och därtill sociala band. Likväl som att ett minskat 

kontaktnät kan bero på att en äldre individs vänner och familjemedlemmar med tiden går bort 

och ensam står den äldre individen kvar (Norden-mark, 2006 s. 491). En ökande åldrande 

befolkning i Sverige kan även ge påfrestningar och nya utmaningar för det svenska samhället. 

Trots att en stigande medellivslängd är en av de största och mest betydande framgångar den 

svenska välfärdsstaten har åstadkommit så kan en stigande medellivslängd ändå frambringa 

nya utmaningar i form av hur en ökande äldre befolknings behov av resurser vad gäller vård 

och omsorg ska tillgodoses (Blix, 2013 s. 22). 

 

1.2 Problemformulering 

I Socialstyrelsens rapport från 2016 presenteras ett resultat som visar att ensamhet hos äldre 

individer på särskilda boenden är ett faktum. Mer än hälften av alla svarande känner sig mer 

eller mindre ensamma. Att besväras av ensamhet ibland och ofta ökar också i andel med en 

stigande ålder. Med det resultat som den Statistiska Centralbyrån (2012) ger, att de som är 65 

år eller äldre i Sverige ökar i antal för varje år, kan det antas att när antalet äldre individer 

ökar så ökar även antalet äldre individer som upplever ensamhet. Att vi svenskar idag lever i 

ensamhushåll i en högre utsträckning än förut kan också antas bidra till att fler äldre individer 

också kommer att uppleva ensamhet redan innan de äntrar ett särskilt boende (Höjer, 2014).  

När ensamhetens följder presenteras i form av en sämre fysisk och psykisk hälsa samt en ökad 

risk för dödlighet, menar vi att ensamhet hos äldre individer är ett socialt problem. Ensamhet 

hos äldre individer på särskilda boenden kräver också en förklaring då det inte framkommer 

varför dessa äldre individer upplever ensamhet. Om äldreomsorgens målsättningar hade 

uppfyllts tillfullo kan det antas att de äldre individer som deltagit i Socialstyrelsens under-

sökning inte hade behövt uppleva ensamhet eller besvärats av det då värdegrundens syfte är 

att alla omsorgstagare ska känna trygghet, meningsfullhet samt vara tillfreds med sin vardag. 



 

5 

 

Att ingen reducering av upplevd ensamhet har skett på särskilda boenden under de senaste tre 

åren visar också att det finns en ovisshet i hur ensamhet skall hanteras då besvär av ensamhet 

fortsätter. Med en ökande åldrande befolkning och därför fler äldre individer som kan uppleva 

ensamhet tilltar även vårdbehovet. Detta menar Socialstyrelsen (2016a) ger nya utmaningar 

för dels det svenska samhället, dels för de som ger vård och omsorg, således äldreomsorgen 

med dess omsorgspersonal. 

 

Vi har enbart funnit forskning om hur ensamhet kan hanteras på särskilda boenden. Vi har 

dock inte hittat uppgifter om hur ensamhet hanteras på särskilda boenden. Vi finner därför här 

en vetenskaplig kunskapslucka som vi vill fylla. Då en socionom kan arbeta som enhetschef 

inom äldreomsorgen, vilken har det yttersta ansvaret för sina omsorgstagare, är denna studie 

av relevans för socialt arbete. Detta för att en enhetschef har makt och skyldighet att fatta 

beslut i frågor som berör ens omsorgstagare i vardagen och i livet. Då omsorgspersonal 

arbetar allra närmast de äldre individer som bor på särskilda boenden finner vi det angeläget 

att beskriva och analysera hur ensamhet hos äldre individer hanteras av omsorgspersonal via 

praktiskt omsorgsarbete. Detta för att föra in deras perspektiv i hur ensamhet kan hanteras, 

vilket kan ge en ökad kunskap som kan användas i samband med när olika beslut skall fattas. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur ensamhet hos äldre individer på ett 

särskilt boende hanteras av omsorgspersonal via praktiskt omsorgsarbete. 

 

1.4 Frågeställningar 

För att kunna besvara denna studies syfte kommer följande fem frågeställningar att användas: 

 

1. Hur identifieras äldre individers ensamhet av omsorgspersonal på ett särskilt boende?  

2. Vilka kunskaper och resurser har omsorgspersonal gällande hantering av äldre 

individers ensamhet på ett särskilt boende? 

3. Vilka åtgärder vidtas av omsorgspersonal gällande äldre individers ensamhet på ett 

särskilt boende och med vilka argument? 

4. På vilket sätt använder omsorgspersonal sig av innovativa idéer gällande hantering av 

äldre individers ensamhet på ett särskilt boende och med vilken effekt? 

5. Vilka möjligheter och svårigheter upplever omsorgspersonal att det finns gällande 

hantering av äldre individers ensamhet på ett särskilt boende? 
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1.5 Avgränsningar och begreppsförtydligande 

Denna studie syftar till att ge en skildring av hur omsorgspersonal hanterar omsorgstagares 

ensamhet på ett särskilt boende. Då begreppet ensamhet är väldigt brett kan ensamhet också 

ses ur olika perspektiv. Denna studie har dock valt att enbart lägga fokus på hur hantering av 

ensamhet sker då vi som författare menar att det inom detta område finns en kunskapslucka. 

Begreppet ensamhet kommer således bara att ses ur detta perspektiv i denna studie, det vill 

säga med fokus på hantering av problematiken. Genus är därför ett djup som har valts bort, 

likväl som en intersektionell aspekt av ensamhet och om det finns skillnader mellan manliga 

och kvinnliga omsorgstagares ensamhet på ett särskilt boende. Något annat som också inte 

valts att fokuseras på är klass och hur det kan påverka ensamhet. I samband med att forskning 

letades fram gällande hur ensamhet kan hanteras framkom det dock att det kan behövas olika 

aktiviteter beroende på en omsorgstagares kognitiva nivå. Hur omsorgspersonal hanterar 

ensamhet hos sina omsorgstagare med demens valdes därför bort då studien strävar efter att 

hantera socialt arbete och inte att studera en medicinsk fråga. Trots att vi redan innan vi 

genomförde denna studies intervjuer hade bestämt oss för att inte studera demens och den 

problematik som kan uppstå i samband med en omsorgstagares ensamhet, togs ändå demens 

upp av studiens intervjupersoner. Av denna anledning nämns också demens i denna studies 

resultat – och analysdel, dock ligger huvudfokuset inte på att studera hanteringen av ensamhet 

hos omsorgstagare med en demenssjukdom. Empirin till denna studie samlades in på ett 

särskilt boende i en kommun. Detta är viktigt att ha i åtanke då studien enbart ger ett exempel 

på hur hantering av ensamhet på ett särskilt boende kan se ut, men att detta kan skilja sig 

beroende på i vilken kommun hantering av omsorgstagares ensamhet undersöks samt vilket 

boende detta väljs att studeras på. För att vidare avsluta beskrivningen av denna studies 

avgränsningar kan det också göras ett begreppsförtydligande: i denna studie har vi både valt 

att använda oss av äldre individ och omsorgstagare. Dessa två begrepp har vi valt att likställa 

genom hela vår studie i syfte att skapa ett varierat språk, men även för att vara konsekventa. 

 

1.6 Disposition 

Denna studie består utav sex olika avsnitt. Det första avsnittet inleder studien med problem-

formulering, problembakgrund, studiens syfte och fem frågeställningar. I det andra avsnittet 

presenteras tidigare vetenskaplig forskning som är av relevans för studiens syfte. Vidare i det 

tredje avsnittet illustreras studiens teoretiska utgångspunkter i form av Antonovskys teori om 

KASAM (Känsla av sammanhang), Empowerment och Goffmans teori om Stigma och Skam. 

I det fjärde avsnittet resoneras det kring bland annat vald kvalitativ forskningsansats, etiska 
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överväganden samt hur studien har genomförts. I det femte avsnittet presenteras studiens 

resultat och analys kopplat till tidigare vetenskaplig forskning samt de teoretiska utgångs-

punkterna. I det sjätte och sista avsnittet redogörs för studiens allra främsta slutsatser i en 

slutdiskussion, förslag till vidare forskning samt avslutande reflektioner. I det femte och sjätte 

avsnittet presenteras även två modeller som kan förtydliga studies slutsatser något ytterligare. 

 

2. Tidigare forskning 

Då syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur äldre individers ensamhet på ett 

särskilt boende hanteras, kommer det i följande avsnitt att presenteras ett urval av forskning 

som har kommit fram till ett resultat hur detta fenomen kan hanteras. Forskningen är indelad i 

tre teman. Det första temat berör begreppet ensamhet som ett högst individuellt fenomen 

vilket därför beskrivs som ett komplicerat problem att hantera. Tema nummer två beskriver 

istället träffpunkter och dess värde för äldre individer genom två studier. Det sista temat tar 

upp nytänkande interventioner genom teknologi och djur och hur dessa kan påverka äldre 

individers ensamhet. Anledningen till varför dessa teman har valts är för att få en helhetsbild 

av begreppet ensamhet, både som ett subjektivt fenomen och hur detta kan hanteras i 

praktiken på olika sätt. Dessa teman har också valts för att kunna jämföra vad forskning säger 

hur ensamhet kan hanteras med hur ensamhet hanteras i verkligheten, vilket vidare skulle 

kunna ge svar på hur omsorgspersonal identifierar ensamhet, vilken kunskap de har gällande 

hur ensamhet kan hanteras, vilka åtgärder som vidtas och om de använder sig av ett nytänk i 

form av innovativa idéer när ensamhet hanteras. Tidigare forskning har således valts ut efter 

denna studies fem frågeställningar och den tros kan ge en bild av hur forskning och praktiskt 

handlande liknar och skiljer sig åt. Genom att få med omsorgspersonalens perspektiv och 

vilka strategier de använder sig av för att hantera omsorgstagares ensamhet kan ytterligare ett 

djup nås gällande hur olika strategier verkligen fungerar. 

 

2.1 Den individualiserade ensamheten 

Grundbergs avhandling från Karolinska institutet (2015, ss. 1–4) visar att mental ohälsa har 

blivit ett växande problem hos den åldrande befolkningen i Sverige och att detta faktum 

vidare lägger ett ökat ansvar på omsorgspersonal inom den svenska äldreomsorgen. 

Grundberg menar att 52 % av de äldre individer som bor hemma är i riskzonen för att 

utveckla depression och att 15 % är deprimerade. Avhandlingen visar också att vård – och 

omsorgen i Sverige i allt högre grad kommer att träffa på multisjuka äldre individer och att en 
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god kommunikation därför behövs för att kunna hantera en så pass heterogen grupp. Att ställa 

diagnoser blir också svårare då ett stort antal andra sjukdomar i många fall samexisterar, 

vilket gör det mer problematiskt att veta vad som är symptom på vad. Grundberg menar dock 

att den ökande risken att utveckla depression och ångest i en hög ålder inte beror på åldrandet 

i sig utan på andra smärtsamma sjukdomar och upplevd ensamhet. De som inte deltar i 

aktiviteter har således ett högre symptom av mental ohälsa än de som deltar (ibid., ss. 3–5).  

 

Vidare diskuterar Grundberg (2015, s. 6) hur det kommer sig att många äldre individer inte 

söker hjälp för sin psykiska ohälsa. Han kommer fram till att det dels kan vara stigmat kring 

psykisk ohälsa, men också att ansvaret för äldre individers mentala hälsa i många fall läggs på 

hemtjänstpersonal vilka inte har resurser för att kunna ta hand om det. Grundberg menar att 

hemtjänstpersonal främst är inriktade på att hantera andra medicinska problem än depression. 

Utöver adekvat stöd från sjukvården behövs utbildning i detta för att även kunna lokalisera 

denna problematik. Hur kommer det sig då att ansvaret läggs på omsorgspersonal inom 

hemtjänst och särskilt boende? Grundberg (2015, ss. 7–8) menar att äldre individers dåliga 

mående har blivit normaliserat varför det heller inte tas på allvar. Han menar också att det kan 

finnas ett alldeles för trångsynt sätt att se på psykisk ohälsa och ensamhet där en aktivitet 

förespråkas för alla äldre individer på samma särskilda boende, detta trots att dessa aktiviteter 

behöver vara individanpassade.  

 

Djukanovic (2017, s. 9) kommer fram till en likartad slutsats i sin doktorsavhandling där hon 

belyser att 20 % av alla äldre individer lider av någon form av mental ohälsa. Hon menar att 

den psykiska vården inom kommun och landsting i Sverige inte är tillräcklig för äldre 

individer, vilket resulterar i att äldreomsorgen med dess omsorgspersonal istället får uppgiften 

att vårda mental ohälsa. Djukanovic menar dock att denna profession inte har tillräckligt med 

kunskap för att möta denna problematik, vilket skulle kunna leda till en ökad dödlighet bland 

äldre individer om de inte får den vård som de är i behov av. I avhandlingen pekar forskaren 

på effektiva behandlingsmetoder som kan reducera depression hos äldre individer och dessa 

är KBT, psykodynamisk terapi och reminiscens terapi
3
. Även fysisk aktivitet har visat sig i 

vissa studier fungera väl. Avhandlingen visar även att mental ohälsa hos äldre individer sällan 

uppdagas och att behandling och medicinering för detta inte prioriteras (ibid., s. 13). 

Forskaren skriver “The relationship between nurse and client/patient is an interactive, 

                                                 
3
 Reminiscens terapi är en slags terapi som använder sig av minnesväckande associationer (Demenscentrum.se, hämtad: 2017-05-20). 
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interpersonal process, aiming to identify, mobilise and develop the clients own strengths” 

(Djukanovic 2017, s. 22). Hon menar således att omsorgspersonalen spelar en viktig roll i 

maximerandet av den äldre individens styrkor för att den äldre individen ska kunna leva ett så 

självständigt liv som det bara går. Forskaren pekar även på flera studier där rutiner, känsla av 

kontroll samt en positiv inställning till livet är strategier att kunna hantera problematiken på, 

vilket kan leda till att en äldre individ kan känna att dennes liv är av god kvalitet och av den 

anledningen få färre depressiva symptom (ibid., ss. 16, 41 & 50). 

 

Pynnönen, Törmäkangas, Rantanen, Tiikkainen & Kallinen (2016, s. 1) menar att äldre 

individer med ett givande nätverk och som är involverade i sociala aktiviteter lider mindre av 

depressiva symptom samt ensamhet. Forsk-arna belyser dock att sambandet mellan dessa två 

poler inte är så enkelt som det kan framstå och att ett ökat socialt nätverk eller sociala 

aktiviteter inte alltid hjälper mot alla äldre individers ensamhet. Forskarna berättar vidare att 

depressiva symptom och ensamhet ofta samexisterar och att denna samexistens kan begränsa 

den äldre individen i dess vardag något ytterligare. Tecken på ensamhet är därför en riskfaktor 

för att den äldre individen ska insjukna i en depression. Forskarna studerar också ett program 

där de deltagande individerna fick välja mellan tre stycken olika interventioner: gruppbaserad 

träning, kurativa samtal eller blandade sociala aktiviteter. Resultatet visade en Hawtorneffekt 

då både kontrollgruppen och gruppen som fick interventionerna ledde till en reducerad 

ensamhet. Social integrering kunde dock enbart ses öka i den grupp som fick 

interventionerna. Forskningen kunde även visa att färre individer hoppade av när de själva 

fick välja vad de ville göra (16 % hoppade av jämfört 20–27 % i en annan forskning). 

Forskarna menar således att forskning om äldre individers ensamhet inte är så enkelt då 

ensamhet kan bero på en rad olika saker och att det därför är centralt att aktiviteter matchar 

den äldre individens behov (Pynnönen m.fl. 2016 ss. 4–9). 

 

2.2 Träffpunkter 

Henning, Svensson och Åhnby (2015, ss. 10, 34) menar att äldre individers sociala kontakter 

oftast är en faktor som blir förbisedd när äldre individers hälsa diskuteras. Detta trots att de 

som har ett tunt nätverk också visar sig ha den vissnaste hälsan. De använder sig utav Mark 

Granovetters begrepp om starka och svaga band (weak and strong ties) för att förklara hur 

äldre individers sociala nätverk förändras vid ålderdom och vid sjukdom. Svaga band är de 

som kan härledas till grupp - och samhällsnivå: grannskap, offentliga platser, brevbäraren 

individen säger hej till kassörskan på ICA eller liknande. Starka band är istället de mer intima 
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banden som finns till nära vänner och familjemedlemmar. Genom att undersöka mötesplatsers 

roll genom dessa begrepp kommer forskarna fram till att de band som uppstår är svaga band 

med ytliga relationer. Dock uppger de äldre individer som deltagit i undersökningen att de 

känner sig mindre ensamma på mötesplatserna och att detta ger dem en struktur i vardagen 

samt att de upplever sig må bättre av att gå dit. Starka band blir av naturliga skäl allt färre ju 

äldre den äldre individen blir då risken ökar att ens partner eller vänner går bort. Forskarna 

visar ändå att svaga band blir allt viktigare när starkare band försvinner varför mötesplatser 

således utgör en viktig plats att få tillgång till dessa (ibid., ss. 36, 42–45). 

 

I Coll-Planas med fleras (2017, ss. 145–157) artikel studeras en intervention som arbetar med 

att bygga upp den äldre individens sociala kapital på hälsocentraler och mötesplatser. 

Forskarna definierar socialt kapital med hur individen hör ihop med, bygger broar till samt 

införlivas i det samhälle den äldre individen har runtomkring sig på en mikro, meso - och 

makronivå. Forskarna menar att ett starkt socialt kapital bidrar till en bättre mental hälsa och 

även en bättre upplevd fysisk hälsa. På de lokala center där interventionen ägde rum 

rekryterades aktiva äldre individer och tränades som volontärer för att hjälpa till med 

motivationsarbetet. Resultatet i studien visade att interventionen gjorde att ensamhet 

minskade i både mängd och intensitet. Studien visade också att en meningsfull 

livsstilsförändring skedde. Det studien dock inte kunde visa var effekter på hälsan. Forskarna 

berättar att detta är ett vanligt mönster i forskning och att det sociala välmåendet blir bättre, 

dock inte hälsan i sig. Forskarna förespråkar att detta är ett givande resultat för att hantera 

ensamhet hos äldre individer på ett icke medicinskt sätt. 

 

2.3 Innovativa interventioner, teknologi och djur 

I Hagan med fleras (2014, ss. 688–689) forskning jämförs olika studier av interventioner för 

att kunna redovisa en kunskapsöversikt över interventioner mot äldre individers ensamhet och 

deras effektivitet. Nio av studierna inriktade sig på gruppinterventioner och där visade det sig 

att bara en av dessa gav signifikanta resultat av att kunna reducera ensamhet. Ytterligare två 

av interventionerna visade att deltagarna fick flertalet vänner men kunde dock inte visa att en 

minskning av just känslan av ensamhet hade ägt rum. I tre av studierna som undersökt 

interventioner på individnivå kunde det heller inte hittas att de reducerade ensamhet. Sex 

studier undersökte nya teknologiers inverkan på ensamhet och där visade det sig att tre 

stycken av dessa kunde minska ensamhet. De gruppbaserade interventionerna som visade sig 

signifikant kunna minska ensamhet hette ”mindfullness based stress reduction”. De tre andra 
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som reducerade ensamhet föll under teknologiska interventioner. Den första var att stödja den 

äldre individen i att kunna kontakta sina anhöriga med videosamtal. Den andra var att låta den 

äldre individen spela tv-spelet Wii, vilket visade sig kunna minska ensamhet medan att titta 

på tv istället ökade känslan av ensamhet. Den sista interventionen använde sig av robothundar 

och vanliga hundar som sällskap. Denna gav också minskad känsla av ensamhet som resultat 

och det kunde inte ses någon skillnad beroende på om det var en robothund eller en riktig 

hund. Interventionerna som granskades var 6–12 veckorsprogram varför forskarna inte väljer 

att dra slutsatser om program längre än så, dock diskuterar forskarna ändå att den relativt 

korta granskningsperioden kan ha bidragit till utfallet av studien.  

 

Norling (2002, s. 13) gör en forskningsöversikt gällande hur djur används i vården och vilka 

effekter dessa kan ge. Norling kommer fram till att djur har visat sig kunna påverka individer 

som befinner sig i svåra situationer där andra metoder eller former av terapi inte visat sig 

fungera. Många äldre individer är precis som barn beroende av aktiviteter som inte är så starkt 

språkbundna eller med ett beroende av inlärning och minne. Här fungerar kontakt med djur 

bra och kan därför även nå dem med kognitiva och fysiska nedsättningar (ibid., s. 18). En av 

studierna visar att hundar på ett särskilt boende, både stationär och besökshund, visade sig ge 

en positiv effekt på ångest, förvirring, depression, trötthet, spädhet och vitalitet (ibid., s. 23–

24). Forskaren skildrar även den stressade situationen som kan uppstå när en äldre individ 

skall flytta in på ett särskilt boende där den äldre individen rivs upp från sina gamla rötter för 

att komma till en institution. Detta kan göra att den äldre individen hamnar i ett “translocation 

syndrom”, vilket innebär att den kan uppleva depression, passivisering och ensamhet. 

Forskaren beskriver en intervention där de nyinflyttade fick burfåglar i samband med flytten. 

Detta visade sig ge signifikanta positiva effekter, framförallt på depression. Norling 

presenterar även en annan studie där fröautomater för fåglar installerades utanför omsorgs-

tagares fönster, där ena gruppen omsorgstagare fick sköta dessa själva medan den andra 

gruppen blev tillsagd att omsorgspersonal skulle hantera dessa. Endast den grupp som själva 

fick sköta fröautomaten fick signifikanta positiva effekter inom välbefinnande och 

aktivitetsnivå (ibid., ss. 21–23).  

 

2.4 Sammanfattning av Tidigare forskning 

Mental ohälsa hos äldre individer är ett växande problem då befolkningen blir allt äldre och 

därigenom allt sjukare. Ensamhet, mental ohälsa och depression samexisterar ofta till-

sammans och med andra sjukdomar. Mental ohälsa hos äldre individer är svårdiagnostiserat 
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då många är multisjuka. Den psykiska vården är underprioriterad för äldre individer och 

ansvaret hamnar ofta hos omsorgspersonal på hemtjänst eller på ett särskilt boende vilka inte 

har resurser eller rätt utbildning för att möta dessa problem. Detta leder till en ökad dödlighet 

i denna grupp. Det finns dock flera olika sorters interventioner som kan vara till hjälp för att 

kunna förebygga och motverka ensamhet. Mötesplatser har visat sig ge viktiga rutiner och 

dessa har skapat svaga band vilka även blir allt viktigare när starka band försvinner. 

Mötesplatser kan bidra till att stärka det sociala kapitalet och genom det skapa välbefinnande. 

Dock är ensamhet en högst individuell känsla där alla äldre individer inte kan dras över en 

och samma karm, utan aktiviteterna måste istället vara individanpassade för att de skall 

fungera tillfullo.   

 

Teknologiska interventioner och djur har visat sig kunna ge positiva resultat i att påverka 

äldre individers ensamhet. Teknologin kan upprätthålla sociala kontakter som annars inte 

skulle kunna gå att få till. Det finns spel som kan ge anpassade aktiviteter som ökar rörlighet 

och lekfullhet. Tekniska hjälpmedel kan även skapa stimulans för att göra vardagen mindre 

passiv. Djur kan kommunicera på en nivå samt ge en tröst som annars kan vara svår för 

omsorgspersonalen att ge. Flera studier av djur har visats ge en positiv inverkan, även på äldre 

individer med kognitiva nedsättningar där många andra aktiviteter går bort. Djur kan också 

skapa en känsla av ansvar då äldre individer kan hjälpa till att ta hand om dessa, samtidigt 

som en aktivering genom detta även skapas. Forskningsöversikten visar också att ensamhet är 

ett komplext fenomen som samspelar med en rad olika faktorer. Ensamhet är en individuell 

känsla som ter sig olika i olika individer. Att känna en samhörighet, en förståelse för sin 

vardag, känna autonomi och ha aktiviteter att göra är viktiga element för att känna sig mindre 

ensam. Alla dessa kan begränsas av sjukdom som ålderdom ofta medför. Att analysera 

omsorgspersonalens strategier för att hantera ensamhet genom begrepp som dessa ger en ökad 

förståelse för hur strategierna ter sig. Detta motiverar även valet av denna studies teorier vilka 

kommer att anges nedan och som studerar hur en individ kan känna sammanhang och 

egenstyrka. 

 

För att återknyta till denna studies fem frågeställningar tyder den tidigare forskning på att 

ensamhet är ett fenomen som ter sig på olika sätt och behöver därför ha individanpassade 

interventioner. Detta kan enligt den första frågeställningen; Hur identifieras äldre individers 

ensamhet av omsorgspersonal på ett särskilt boende? betyda att ensamhet är svårt att 

identifierat och kan dessutom identifieras olika av olika individer. Detta kan leda till att 
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omsorgstagare får olika vård beroende på omsorgspersonalens egen relation till begreppet 

ensamhet. Den andra frågeställningen; Vilka kunskaper och resurser har omsorgspersonal 

gällande hantering av äldre individers ensamhet på ett särskilt boende? kan enligt Grundberg 

och Djukanovic visa att omsorgspersonalen inte har kunskaper och resurser nog att identifiera 

och hantera äldre individers ensamhet, särskilt när det kommer till multisjuka äldre individer. 

Deras forskning skulle alltså kunna besvara frågeställningen att det inte finns nog med 

resurser och kunskap och att psykisk ohälsa läggs på omsorgspersonalen som inte har 

utbildning nog att hantera den. Den tredje frågeställning; Vilka åtgärder vidtas av omsorgs-

personal gällande äldre individers ensamhet på ett särskilt boende och med vilka argument? 

ger den tidigare forskningen flera exempel på hur ensamhet kan hanteras, bland annat genom 

träffpunkter. Genom att jämföra tidigare forskning med sociala aktiviteter och dess utfall samt 

med insamlad empiri kan slutsatser dras över liknande aktiviteterna som finns på det särskilda 

boendet denna studie har valt att inrikta sig på. Den fjärde frågeställningen; På vilket sätt 

använder omsorgspersonal sig av innovativa idéer gällande hantering av äldre individers 

ensamhet på ett särskilt boende och med vilken effekt? visar forskningen att innovativa idéer 

kan ge positiva utfall när det kommer till hanteringen av ensamhet. Då ensamhet är ett brett 

fenomen behövs många olika sorters lösningar för att kunna individanpassa aktiviteter. Därför 

är det av intresse att undersöka hur nya idéer implementeras och används. Den sista fråge-

ställningen; Vilka möjligheter och svårigheter upplever omsorgspersonal att det finns gällande 

hantering av äldre individers ensamhet på ett särskilt boende? ger ett fördjupat perspektiv 

över hur omsorgspersonal resonerar kring aktiviteter och dess möjlighet att utföra dessa. Även 

om en intervention i tidigare forskning visat sig vara positiv i bemärkelse att den minskar 

ensamhet så måste den vara genomförbar för att bli av. Via intervjuer med omsorgspersonal 

kan även detta perspektiv försöka att nås. 

 

3. Teori 

I följande avsnitt kommer tre teoretiska utgångspunkter att presenteras: KASAM (Känsla av 

sammanhang), Empowerment och Goffmans teori om Stigma och Skam. KASAM har valts i 

syfte att studera hur denna studies intervjupersoner i form av omsorgspersonal kan skapa en 

känsla av sammanhang för deras omsorgstagare i samband med hanteringen av deras ensam-

het. Att även använda sig av Empowerment kan ge ytterligare en fördjupning gällande hur 

omsorgspersonalen verkar för att behålla det friska genom hjälp till självhjälp. Goffmans teori 

om Stigma och Skam har valts för att försöka förklara hur det kommer sig att en äldre individ 
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som kan uttrycka sin ensamhet ändå inte väljer att göra det och hur detta skapar ytterligare en 

dimension i hantering av ensamhet. 

 

3. 1 KASAM 

Antonovsky har myntat begreppet KASAM som står för “känslan av sammanhang”. KASAM 

har tre grundstenar som alla behövs för att en individ ska uppleva en känsla av sammanhang: 

1. Förståelse för verkligheten runt omkring sig, 2. Resurser för att kunna möta de krav denna 

verklighet ställer på en och 3. Att möta dessa utmaningar känns motiverat och värda sitt 

engagemang. Detta kan sammanfattas med att kunna förstå, att kunna hantera och att kunna se 

en mening i att göra detta. När dessa tre grundstenar finns stärks hopp och skapar en mening 

för individen gällande att leva sitt liv på ett särskilt sätt (Westlund och Sjöberg, 2005 s. 41). 

Antonovsky menar själv i sin bok “Hälsans mysterium” att KASAM är ett kognitivt begrepp 

som innefattar hur en individ ser på världen. En individ med ett starkt KASAM ser världen 

som något förutsägbart och begripligt. Antonovsky kom fram till begreppet KASAM när han 

intervjuade ett femtiotal individer med svåra trauman och hur väl de hanterat dessa. Han 

kunde då se tre grundpelare som avgjorde hur individen kunde hantera dessa livskriser (ibid., 

s. 43). 

 

Den första av dessa grundpelare är begriplighet och härleds till hur individen upplever 

stimulans, både yttre och inre. Upplever individen dessa som tydliga, förnuftsmässiga samt 

gripbara och att stimulansen går att hantera eller ser individen dessa som ett diffust brus som 

inte är förståeligt och som något som inte går att få bukt med? Detta resulterar i hur hanterbar 

individen upplever att sin verklighet är. Egenskaper som är viktiga här är en positiv tilltro till 

framtiden. Något annat som är viktigt är att ha en realistisk syn på verkligheten. Antonovsky 

menar därför att beteckna sig som en olycksfågel är ett tecken på ett lågt KASAM, en individ 

upplever således att världen är emot en och att den därför inte går att hantera (Antonovsky 

2005, s. 44). Det andra begreppet är hanterbarhet och innefattar vilka resurser individen har 

för att kunna hantera sin verklighet, således både resurser som kontrolleras av en själv men 

även av andra i ens omgivning. Antonovsky definierar dessa resurser som vänner, partner, 

kollegor samt andra individer som finns i ens omgivning, dock även Gud. För att ha ett starkt 

KASAM i detta avseende behöver individen därför kunna känna att den kan ta del av dessa 

resurser för att klara av olyckliga och bekymmersamma händelser (ibid., s. 45). 
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Den sista av grundpelarna för att ha ett starkt KASAM är meningsfullhet. Med meningsfullhet 

menar Antonovsky att individen är “medverkande i de processer som skapar såväl ens öde 

som ens dagliga erfarenheter” (Antonovsky 2005, s. 45). Att ha områden i livet som känns 

viktiga och som individen är engagerade i, inte bara kognitivt utan också känslomässigt, är av 

vikt. En individ med ett starkt KASAM pratar mycket om de områden i dennes liv som är 

viktiga. Att dessa områden är centrala skapar i sin tur känslor och tankar av meningsfullhet. 

Dessa tre grundpelare som här ovan har nämnts blir tillsammans det som avgör hur starkt 

KASAM en individ har. En individ med ett svagt KASAM försöker att hitta en mening när 

tuffa saker händer i livet. En individ med ett starkt KASAM upplever istället livet som något 

värdigt att investera energi i (ibid., s. 46). Att vara en äldre individ i slutfasen av livet gör att 

resurser som vänner och egen förmåga till autonomi kan försvinna. En hopplöshet kan uppstå 

till världen omkring en. Energi eller förmåga till intressen kan också försvinna. Därför är 

KASAM en teori som ger en fördjupad analys av denna studies frågeställningar då en individ 

som blir äldre kan ha allt mindre resurser att stärka sitt KASAM med.  

 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet hänger alla ihop och går inte att skiljas åt. Trots 

att en individ upplever en hög begriplighet gällande hur världen ter sig kan det vara så att den 

inte upplever så mycket meningsfullhet och därför känner sig understimulerad. En individ 

med en hög meningsfullhet men med en låg hanterbarhet och begriplighet söker resurser för 

att klara av dessa grundpelare på ett bättre sätt (Antonovsky 2005, ss. 48–49). Antonovsky har 

därför skapat ett verktyg som kan få oss att förstå hur flera faktorer samverkar och hur dessa 

vidare kan göra att vi människor ska kunna uppleva vår värld som begriplig. Detta verktyg 

intresserar oss utifrån äldre individers verklighet på särskilda boenden och hur de sociala 

aktiviteter som erbjuds samspelar med de tre grundpelarna för att skapa en vardag värd att 

investera tid i. Gränser är också ett tema som Antonovsky tar fram som central för att uppleva 

ett starkt KASAM. Att sätta upp gränser för hur stor vår värld är, och på så sätt skapa en 

realistisk bild av oss själva och vår förmåga, gör att en individ upplever en ökad känsla av att 

kunna hantera och begripa sin verklighet. I detta begrepp ingår även flexibilitet, det vill säga 

att vara flexibel när livet förändras men även att byta mål när någonting visar sig vara 

ouppnåeligt. Exempel på detta kan vara när en individ blir pensionär och därmed bestämmer 

sig för att börja med volontärarbete (ibid., ss. 50–52). 

 

Antonovsky menar att livserfarenhet bidrar till att stärka dessa tre grundpelare. Genom att ta 

sig an nya utmaningar kan insikt födas, vänner skaffas och självförtroende skapas. Om en 
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individ har ett svagt KASAM kan det därför vara svårt att tillgodose sig detta, till exempel 

genom att inte våga söka det jobb som individen vill ha för att den inte känner sig bra nog 

trots att kunskap och meriterna finns där. Detta kan göra att individen går miste om livs-

erfarenheter som bidrar till att stärka KASAM (Antonovsky 2005, s. 57). KASAM i sig har 

således en ackumulerande effekt där en individ med ett starkt KASAM allt lättare kan skapa 

ett ännu starkare KASAM, medan de som har ett svagt KASAM allt mer kan hamna i 

kategorin otursfåglar. 

 

Hand i hand med KASAM vandrar begreppet Salutogent, ett begrepp som också är myntat av 

Antonovsky i boken ”Hälsans mysterium” (Gassne 2008, s. 11). När ett salutogent synsätt 

antas anses varje individ finnas på en skala med punkterna hälsa och ohälsa som motsatspar. 

Istället för att fastna på det sjuka i en individ, det vill säga att ha ett patogent synsätt, 

fokuserar blicken på vad som kan främja hälsan. Westlund och Sjöberg (2005, ss. 44–47) 

menar att Antonovskys KASAM gör just detta, att det främjar att se till vad som gör att en 

individ rör sig mot hälsa istället för mot ohälsa på sin skala. Att fokusera på KASAM är alltså 

detsamma som att främja det salutogena, det vill säga ett hälsofrämjande perspektiv. Ett 

salutogent perspektiv ser också till hela människan medan ett patogent perspektiv bara ser till 

sjukdomen och kan därför missa andra viktiga faktorer som kan påverka individens hälsa. Att 

undersöka hur detta ter sig till äldre individers ensamhet på ett särskilt boende blir därför av 

intresse för att besvara studiens frågeställningar. Genom att undersöka hur ensamhet 

identifieras och hanteras kan det urskiljas hur arbetet är hälsofrämjande. 

 

Vad KASAM ytterligare gör är att det utgår från ett självförverkligande som en självklar 

punkt. Med ett patogent synsätt kan det fysiska således komma i första rummet medan 

självförverkligandet kanske inte ens får plats. Detta kan leda till att omsorgstagaren blir 

reducerad till en biologisk varelse och att omsorgspersonalen missar helheten (Westlund & 

Sjöberg, 2005 ss. 50–56). Författarna beskriver också att en individ med ett starkt KASAM 

upplever verkligheten som förståelig och har därför ett självförtroende att den kan lösa 

problem. En individ med ett svagt KASAM är däremot övertygad om att allt kommer gå snett. 

För att arbeta salutogent, det vill säga hälsofrämjande vilket KASAM är, ska vårdgivarna 

främja individens livslust och aktiviteter som bidrar till detta varje dag. Antonovsky utgår 

därför från vad som gör livet meningsfullt och menar att det ska börjas där (ibid., s. 47). 
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3.2 Empowerment 

Att använda sig av begreppet Empowerment har blivit allt vanligare i Sverige. Begreppet har 

blivit ett modeord som används flitigt inom vitt skilda sammanhang, av allt ifrån politiker till 

personal inom människobehandlande organisationer. I den vetenskapliga litteraturen började 

dock begreppet redan att användas på 1970-talet i USA i samband med de sociala aktivist – 

och proteströrelsernas framväxt. Rörelsernas motto ”Power to the people” handlade om en tro 

på människan och hennes egen förmåga att själv kunna styra över sitt liv (Askheim & Starrin, 

2007 s. 10). Rörelserna engagerade sig i främsta rummet för utsatta och förtryckta grupper i 

samhället och än idag är begreppet Empowerment ofta förknippat med de samhällsgrupper 

som betraktas som svaga, t.ex. invandrare, drogmissbrukare, äldre individer etc. (ibid., s. 18). 

 

Det finns ingen direkt svensk översättning av ordet Empowerment, dock menar Moula (2009, 

s. 19) att begreppet kan relateras till ”egenmakt” och ”hjälp till självhjälp”. Enligt Askheim 

och Starrin (2007, s. 18) har ordet Empowerment sitt ursprung i det engelska ordet power som 

handlar om styrka, kraft och makt. Empowerment innebär alltså att en individ som saknar 

egen styrka ska tillhandahålla sig det för att få kraft att komma ur den maktlöshet den befinner 

sig i. Via en sådan rustning kan individen komma i stånd att motverka de krafter som gör den 

svag och på så vis ta kontrollen över sitt liv, såldes få mer inflytande över sitt liv i form av 

makt. Begreppet Empowerment har därför både ett mål och en strategi för hur målet kan nås. 

 

Orsaken till varför begreppet Empowerment är populärt menar Askheim och Starrin (2007, s. 

9) kan bero på att just styrka, kraft och makt ligger oss människor varmt om hjärtat. Vi vill 

känna oss starka som individer och uppleva att vi har något att säga till om genom våra tankar 

och åsikter. Vi vill även ha kraften att stå upp för oss själva och ta kontrollen över våra liv. Vi 

vill vara delaktiga i beslut som berör oss, vi vill ha inflytande och därmed kunna påverka vår 

situation. Vi vill kunna tro på oss själva och på vår egen förmåga att hantera livet och dess 

eventuella problem. Begreppet Empowerment har på så vis en positiv klang, det anses således 

vara en bra strategi för att stärka individer och öka deras styrka, kraft och makt i livet. I 

relation till studiens målgrupp gäller det mindre att skapa och mer att motverka i den mån det 

går att självständighet försvinner med hjälp av Empowerment. Som tidigare nämnts är 

målgruppen i denna studie i sin sista livsfas och sjukdomar kan medföra svårigheter i 

vardagen gällande att klara sig självständigt. Här kan, precis som KASAM, Empowerment bli 

försvagad, det vill säga att individen inte känner makt och kontroll över sitt liv. För att 
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hanterandet av ensamhet skall vara effektivt behöver den vara utformad för att även stärka 

Empowerment. Därför blir denna teori relevant i anknytning till studiens frågeställningar. 

 

Det är mycket vanligt med Empowermentorienterat arbete inom den människobehandlande 

sektorn där bland annat socialarbetare, vårdpersonal, sjuksköterskor etc. finns i syfte att hjälpa 

och att stödja utsatta individer. Detta för att också Empowerment betonar vikten av att stödja 

svaga individer. Begreppet har även ett särskilt fokus på att den utsatta individen själv vet 

bäst, det vill säga hon har en kapacitet att själv bedöma vad som är problemet och vad som 

kan lösa det. Personal inom den människobehandlande sektorn skall därför inte se på 

individen som passiv och okunnig och då styra och dominera. De ska enligt Empowerment 

istället fungera som ett redskap individen kan nyttja om det behövs (Askheim & Starrin, 2007 

s. 12). Då ensamhet också är ett individuellt fenomen där individuella lösningar behövs kan 

just denna infallsvinkel, att individen själv vet vad som är bäst för den, bli intressant i analys 

av empirin för att förstå hur omsorgspersonalen resonerar kring omsorgstagarna och på så sätt 

argumenterar för de sociala aktiviteterna och motivationsarbete. 

 

I en fördjupning av begreppet Empowerment kan det enligt Askheim (2007, s. 19) urskiljas 

olika fokus som beskriver vad en individs problem kan komma ifrån och hur dessa ska kunna 

motverkas. Alla fokusen har dock som premiss att den hjälpande personen ska stärka den 

svaga individen så att den kan få styrka och kraft att fatta beslut på egen hand och vidare ta 

makten över sitt liv. Ett av fokusen lägger vikt vid sambandet mellan den svaga individens 

livssituation och de samhälleliga strukturer som råder. Detta fokus utgår från att en individs 

livssituation inte är naturgiven, det vill säga att den är skapad av människan och människan är 

därför också kapabel att påverka den. Den makt en individ har över sitt liv, likaså den grad av 

maktlöshet en individ har, är ett resultat av processer skapta av människor. Detta fokus vill 

därför att den svaga individen ska bli medveten om att det finns ett samband mellan dennes 

livssituation och det samhälle som den lever i för att eventuella problem ska kunna 

motverkas. Detta fokus poängterar också att det är av stor vikt att den svaga individen blir 

upplyst om att fler individer kan befinna sig i samma livssituation, det vill säga att individen 

inte är ensam. Ett ökat medvetande kan vidare skapa en handling mot en förändring (ibid., s. 

20). Moula (2009, s. 165) menar också att den hjälpande personen måste göra den svaga 

individen uppmärksam på vilket inflytande den har över sitt liv. 
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Trots att Empowerment framställer en enskild, svag individ bestående av en förmåga att göra 

självständiga val menar ett annat fokus inom begreppet att det krävs en hjälpande hand för att 

dessa autonoma förmågor ska visa sig. Empowerment går även ut på att väcka dessa 

egenskaper till liv, det handlar om att frambringa den svaga individens rätta jag som kan ligga 

bakom de problem och de bekymmer individen har i sitt liv. Författaren menar att den 

hjälpande personen då ska medverka till att den svaga individens positiva kärna kommer 

fram, dennes egentliga jag för att befria den från det som blockerar den att förändra sin 

livssituation. Detta fokus menar därför att den hjälpande personen ska motivera den svaga 

individen (Askheim, 2007 s. 29). Även Moula (2009, s. 165) menar att det är centralt att som 

hjälpande person undanröja de hinder som gör att den svaga individen befinner sig i en 

livssituation den inte vill för att ge den styrka, kraft och makt. Detta är en utmaning för 

omsorgspersonalen på det särskilda boendet och av intresse att undersöka i relation till 

studiens frågeställning. Detta för att få en förståelse för hur hanteringen kan hjälpa till att 

skapa Empowerment hos omsorgstagarna. 

 

Ett tredje fokus i en fördjupning av begreppet Empowerment handlar enligt Rönning (2007, s. 

40) om en maktöverföring från den hjälpande personen till den svaga individen. I vilken 

mängd den hjälpande personen för över makt till den svaga individen påverkar således vilken 

kontroll den svaga individen har över sitt eget liv och sin livssituation. Detta för att om den 

hjälpande personen får en allt för stor roll i den svaga individens beslutsfattande finns det en 

stor risk för att de beslut som tas styrs efter den hjälpande personens egna intressen och 

önskemål. Likaväl som de kan påverkas av den organisation den hjälpande personen arbetar 

inom (ibid., s. 42). Även Moula (2009, s. 165) poängterar detta fokus och menar att den 

hjälpande personen ska stärka den svaga individens inflytande och självbestämmande istället 

för att fatta beslut åt den. Det är här angeläget att ha en positiv attityd och överföra en tro på 

den svaga individen för att stärka den svaga individens tillit till sig själv och dennes förmåga 

att själv avgöra vilka insatser som kan hjälpa dennes egen situation. Blir den svaga individen 

också medveten om vad varje alternativ lösning kan ge för konsekvenser, resurser eller hinder 

kan det också bli lättare för den att acceptera och hantera den hjälp som finns. Författaren 

menar att en lösning inte enbart kan hjälpa, utan att det är angeläget att mixa olika utvägar för 

att skapa den bästa lösningen (ibid., s. 166). I denna studie ligger intresset då hur omsorgs-

personal kan ge makt åt omsorgstagarna genom sin hantering av ensamhet, och hur 

resonemang förs om hjälp till självhjälp för att förstå det faktiska handlandet och 

argumentationen av handlandet, vilket är i linje med studiens frågeställningar. 
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3.3 Goffmans teori om Stigma och Skam 

Alla samhällen har olika former av normer och oskrivna regler gällande hur vi ska te oss för 

att vi ska passa in i den värld som vi lever i. Dessa kan ta sig uttryck på olika sätt, bland annat 

genom hur vi ser ut, hur vi beter oss och hur vi väljer att formulera oss. De oskrivna reglerna 

fungerar som ett hjälpmedel för oss och de ger oss en trygghet genom att vi bara med ett 

ögonkast kan kategorisera in de individer som finns i vår omvärld i olika fack. När vi 

upptäcker en individ skapar vi således en bild av hur denna är, hur den lever sitt liv och vad 

den präglas av, vilket omedvetet även ställer krav på att individen ska leva upp till dessa 

förväntade egenskaper. Om individen dock skulle sticka ut från mängden, alltså om den inte 

skulle leva upp till de oskrivna reglerna resulterar detta i en orolighet. Individen skiljer sig då 

från normerna varför den också tillskrivs negativa karaktärsdrag (Goffman 2014, ss. 9–10). 

 

I stycket ovanför beskrivs en process av fenomenet Stigma. Sociologen Ervin Goffman gav 

för mer än 50 år sedan ut en bok med samma namn vilken sedan kom att bli en viktig källa till 

inspiration för en mängd vetenskapliga studier om utsatta samhällsgrupper (Karlsson, 

Kuusela, Rantakeisu, Svedberg & Wollter, 2013 s. 78). Begreppet Stigma skapades dock först 

av grekerna där ett slags tecken brändes eller skars in på en individs kropp som ett tecken på 

att den individen var brännmärkt, det vill säga att den skulle uppfattas och behandlas som 

mindre värd. Orsaken till att bli brännmärkt kunde vara att individen var en brottsling, slav, 

förrädare etc. Vad som var utmärkande hos den brännmärkta individen framkom dock inte 

utan tecknet framhävde bara att individen skulle undvikas, detta särskilt i offentliga miljöer 

(Goffman 2014, s. 9). Vad som då utmärker de grupper som är stigmatiserade är att de är 

särskilt utsatta för skampålägganden genom att de bli förödmjukande och att de behandlas på 

ett nedlåtande sätt. Idag kan psykiskt sjuka, handikappade, fattiga individer etc. tillhöra den 

grupp som blir stigmatiserade då dessa sticker ut ifrån mängden med sina egna drag (Karlsson 

et. al, 2013 s. 79). I denna grupp kan det således antagas att äldre individer också ingår då 

dessa både kan vara handikappade och psykiskt sjuka, speciellt individer som bor på ett 

särskilt boende då dessa inte längre klarar sig på egen hand i hemmet och av den orsaken 

behöver vård och omsorg.  

 

Stigma är dock inte en personlig egenskap, det är istället relationellt vilket betyder att det som 

kan vara stigmatiserat i en kontext inte behöver vara det i en annan (Goffman 2014, s.11). Vi 

tar ett exempel gällande att vara gift: Kommer du från ett kulturellt sammanhang där det är en 

norm att vara gift vid tjugo års ålder så kan det vara stigmatiserande om du inte är gift när du 
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träffar din släkt och din familj. Om din vänskapskrets dock inte värderar att du ska vara gift 

vid tjugo års ålder lika högt som din släkt och din familj utan har som norm att individen ska 

vara fri och obunden, då kan det istället betraktas att det är stigmatiserande att vara gift. 

Stigma är därför ett språk som rör relationer, inte något som berör en individs karaktärsdrag. 

Stigma kan även ge en individ en status att inte vara mänsklig helt och hållet och en stigmat-

isering kan på så vis påverka och begränsa en individs vardagliga liv (Karlsson et. al, 2013 s. 

79). Stigma kan också skapa en identitet hos en individ att den är onormal och detta kan 

resultera i att individen beter sig efter andras föreställningar. Således skapas en individs 

identitet genom andra individers förväntningar, inte genom individens egna föreställ-ningar 

av sig själv (Goffman 2014, ss. 12–15). Denna identitet som införlivas kan vidare göra den 

stigmatiserade individen till en syndabock att hänga upp misstag i livet på. Om stigmat 

fortlöper under många år kan det göra individen passiv varför den inte heller vill förändra sin 

identitet och sitt stigma. Individen blir på så vis bara det som den förknippas med (ibid, s. 18). 

 

I boken om Stigma som Ervin Goffman gav ut för mer än 50 år sedan framställs att det finns 

en nära koppling mellan Stigma och Skam. Detta för att stigma reflekterar en skadad identitet 

och detta kan göra att den stigmatiserade individen upplever skam. Stigma behöver dock inte 

alltid leda till skam, men skammen finns alltid där i bakgrunden och därför blir den stigmat-

iserade individen ideligen påmind att det är skamligt och förödmjukande att ha ett stigma. En 

skam kan resultera i ytterligare skam, det vill säga individen skäms för att den skäms. Detta 

kan beskrivas utifrån det tidigare nämnda exemplet gällande att vara gift: Om en är en individ 

som kommer från ett kulturellt sammanhang där det är en norm att vara gift vid tjugo års ålder 

ändå väljer att inte gifta dig vid den åldern kan du när du väl träffar din släkt och din familj 

uppleva skam över ditt val. Detta för att dina egenskaper inte stämmer överens med de normer 

som din släkt och din familj har. Om du dock befinner dig i en kontext tillsammans med dina 

vänner, vilka inte har som norm att du ska vara gift vid tjugo års ålder, så kan skammen ändå 

alltid ligga där på lur då du vet att förr eller senare kan jag komma att möta min släkt och min 

familj samt deras normer och förväntningar (Karlsson et. al, 2013 s. 79). Skam är alltså en 

känsla som uppstår som ett resultat av att en individ ser sig själv utifrån en annan individs 

perspektiv. Detta betyder att om en individ tror att en annan individ ser på den med negativa 

ögon så upplevs skam, men om en individ istället bedömer att en annan individ ser på den 

med positiva ögon så kan stolthet väckas. Detta sker dock inte per automatik utan hänger 

samman med hur individen själv ser på saken, vem den andra individen är samt vilken 

betydelse den andra individens uppfattning har för den stigmatiserade individen (ibid., s. 82).  
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Som individer är vi väldigt oroliga över vad andra individer ska tycka och tänka om oss, alltså 

vilken bild andra individer har av oss och därför försöker vi att visa oss från vår bästa sida. 

Att framhäva sig att vara god är ett exempel på en strategi för hur en stigmatiserad individ kan 

undvika sina skamkänslor. Ett annat sätt att hantera sitt stigma och sin skam på kan vara att 

den stigmatiserade individen undviker att socialisera sig med andra individer. Skamkänslan 

har på så vis en viss betydelse för i vilken grad en stigmatiserad individ väljer att upprätta 

sociala band. Skamkänslan kan därför vara en tryckande och nedbrytande känsla och om den 

inte läggs märke till kan detta ge konsekvenser i form av att den stigmatiserade individen drar 

sig undan ännu mer. Den väljer således inte att prata om sina känslor och sina bekymmer då 

individen ser det som skämmigt att nämna sitt mående och sin situation (Karlsson et. al, 2013 

s. 83). Att känna skam är också att som individ foga sig, det vill säga skammen och andra 

individers uppfattning om en styr ens liv varför ett annat sätt att hantera sitt stigma och sin 

skam kan vara att individen blir passiv och därför inte vill göra något åt sin situation. 

Författarna menar också att den stigmatiserade individen kan välja att hemlighålla, att dölja 

samt förtiga om sin situation för att undvika eventuella konflikter. Likväl som att individen är 

mer försiktig och observant så att den kan finna tecken på stigmatiserade attityder hos andra 

individer och för att minska risken att bli påmind om sina besvär (ibid., s. 80). Stigma blir 

därför en välbehövd teori som ger ytterligare ett djup till studiens frågeställningar. Stigma kan 

göra att ensamhet blir svårare att uppmärksamma och därigenom svårare att hantera om 

omsorgstagaren väljer att dölja sin ensamhet. Genom att förstå hur omsorgs-personal 

resonerar och hanterar ensamhet i koppling till stigma kan en ökad förståelse nås för 

svårigheter och möjligheter i hanteringen av ensamhet. 

 

4. Metod 

I följande avsnitt redogörs det för hur denna studie har blivit utförd. Avsnittet inleds med en 

beskrivning av vilken metod som använts vid insamling av material och varför denna metod 

har valts ut. Hur metoden utfördes kommer beskrivas samt kritik som kan riktas mot metoden. 

Hur materialet sedan bearbetats kommer presenteras. Även förförståelse och ansvars-

fördelning finns med i denna del av uppsatsen. Etiska ställningstagande kommer gås igenom. 

Metoden kommer att avslutas med en redogörelse gällande förförståelse och arbetsfördelning.  
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4. 1 En kvalitativ forskningsansats  

Enligt Holme och Solvang (1997, s. 11) fungerar en metod som ett redskap för att nå de 

målsättningar en studie har. En metod är nödvändig för att en studie skall kunna genomföras 

på ett seriöst och trovärdigt sätt, dock behövs även andra redskap såsom teori för att kunna 

besvara det en studie vill undersöka. Det kan emellertid vara svårt att välja en metod innan 

forskaren av en studie vet vad som skall undersökas. Författarna menar att både kvalitativa 

och kvantitativa metoder agerar som ett redskap när en verklighet skall studeras och fångas in. 

Det finns således ingen av dessa metoder som är bättre än den andre. Valet av metod hänger 

därför samman med vilken av dem som passar bäst för just det forskningsområde en studie 

vill belysa. Vilka möjligheter och begränsningar en metod har för studien framkommer som 

först när metoden används (ibid., s. 76). 

 

En kvantitativ metod är enligt Justesen och Mik-Meyer (2011, s. 12–13) en undersöknings-

metod som vill få fram ett material vilket kan beräknas och beskrivas med siffror eller med 

tal. I likhet med Ahrne och Svensson (2015, s. 10) har en kvantitativ metod i syfte att alstra en 

mängd av ett fenomen i form av hur mycket, hur länge och hur ofta ett fenomen existerar. En 

kvalitativ metod kan istället fördjupa den kunskap en kvantitativ metod har alstrat. Kvalitativ 

forskning vill istället få fram ett material baserat på hur människor tolkar sin omgivning och 

det som sker i den (Bryman 2011, s. 361). En kvalitativ metod vill således inte mäta en 

verklighet utan konstaterar enbart att det existerar. Detta för att sedan undersöka hur och 

varför ett fenomen finns och vidare vilken betydelse ett fenomens existens får (Ahrne & 

Svensson 2015, s. 10). Detta är i enlighet med Justesen och Mik-Meyers (2011, s. 13) 

resonemang om att en kvalitativ metod vill beskriva ett fenomen utifrån dess kontext för att 

sedan ge en förståelse av fenomenet. Den kvalitativa forskningen är på så vis mer inriktad på 

ord än på siffror (Bryman 2011, s. 340). Denna studie har som syfte att beskriva och 

analysera hur ensamhet hos äldre individer på ett särskilt boende hanteras av 

omsorgspersonal via praktiskt omsorgsarbete. För att kunna beskriva och analysera detta 

fenomen har vi således valt att inrikta oss på kvalitativa metoder i form av intervjuer. 

 

4.2 Val av datainsamlingsmetod – semistrukturerade intervjuer 

Intervjuer har utvecklats sedan 1920-talet och framåt då det ansågs problemfritt att använda 

strukturerade frågeformulär för att få fram livshistorier (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, 

s. 35). Diskussion om hur öppna frågor kunde användas började på 1940-talet och utvecklades 

sedan allt mer under 1960 och 1980-talet. Under 1980-talet utvecklades något som kallades 
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djupintervjuer vilka strävade efter att få till en konversation mellan intervjuperson och 

intervjuobjektet. Relationen ansågs viktig för att få fram bättre material. En intervju där 

intervjupersonen får vara med och styra om vad som är relevant för frågeställningen har visat 

sig leda till att det forskaren tycker är viktigt att studera inte stämmer överens med det 

intervjuobjektet vill lägga fokus på. Icke-strukturerade intervjuer ger därför en helt ny 

infallsvinkel och påverkar vilket sorts material som samlas in under själva material-

insamlandet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 36–37). ”Kärt barn har många namn”, 

men författarna argumenterar att det inte skall låsas hur intervjun ska utföras, utan det skall 

finnas en öppen ansats till hur intervjun går till. Hur en strukturerad intervju ska vara eller inte 

vara avgörs av frågeställningens unika syfte (ibid., s. 38).  

 

För att skapa en intervjuguide anpassad till denna studies syfte valde vi att utgå från teman 

som framkommer i studiens Inledning, Tidigare forskning samt Teori. Detta gav oss fem 

stycken teman samt inledande frågor. Med dessa teman i centrum skapade vi sedan frågor för 

att säkerställa att allt var relevant till det vi hittills hade skrivit i studien och som också skulle 

kunna framkomma intervjuerna. Detta resulterade i fyrtio stycken frågor som vi sedan utgick 

från under själva intervjuernas genomförande Då vi valde att genomföra semistrukturerade 

intervjuer använde vi frågorna flexibelt för att uppnå någonting som liknade en konversation. 

Detta kunde innebära att vi bytte plats på frågorna för att få ett mer naturligt samtal eller att vi 

uttryckte frågorna på ett annat sätt om missförstånd uppstod. För att ändå intervjuerna skulle 

bygga på snarlik grund var vi dock noggranna med att gå igenom alla teman i intervjun för att 

inte missa någon intervjupersons åsikt i frågan.   

 

Tanken med en semistrukturerad intervju är att två individer som inte känner varandra sedan 

innan möts, där en ställer frågor och en annan svarar. Intervjuaren ska förhålla sig så objektivt 

som möjligt för att inte påverka intervjun och dennes resultat. Dock finns det även en 

flexibilitet i detta i öppna intervjuformer då den som intervjuar kan ställa nya frågor och 

komma med nya infallsvinklar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 38). Intervjuaren ska 

hjälpa intervjuobjektet till reflektion och uppmuntra den att berätta utan att själv lägga 

värderingar eller ord i dennes mun. Detta är någonting som vi strävade efter i våra intervjuer 

genom att utgå från intervjuobjektets svar vid följdfrågor för att försöka få olika vinklingar i 

svaren, men också genom att fråga hur och varför intervjupersonen upplevde fenomenet som 

den gjorde. Genom att upprepa intervjupersonens svar bidrog detta till ett djup i samtalet där 
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intervjupersonen flera gånger kunde formulera sig runt samma fråga men med olika ord, samt 

att det bidrog till att reda upp missförstånd om vi förstått en fråga på olika sätt.  

 

Under en semistrukturerad intervju undersöks hur intervjupersonen förstår och reflekterar 

över frågeställningen. Författaren menar på att en framgångsrik intervju är när det kommer 

fram hur intervjupersonen upplever ett fenomen och hur fenomenet beter sig (Miller & 

Glassner 2016, s. 56). Semistrukturerade intervjuer ger därför en ökad kunskap och förståelse 

för hur omsorgspersonal ser på begreppet ensamhet och hur de upplever att de kan arbeta med 

detta utifrån de dokument som finns. Genom att undersöka hur dessa själva definierar och 

reflekterar över dessa begrepp ges en ökad kunskap och förståelse hur social omsorg och 

sociala aktiviteter omsätts i praktiken. Omsorgspersonalens upplevelser kan vidare användas i 

syfte att få en ökad förståelse för äldres sociala livsvillkor inom äldreomsorgen. 

 

Intervjuer är aldrig objektiva utan speglar någons verklighetsbild (Holstein & Gubrium, 2016 

ss. 67–68), och eftersom denna studie vill undersöka intervjupersonernas inställning till 

studiens frågeställning passar denna metod. Hur intervjun är upplagd är viktig för vilket 

resultat den kommer att ge. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 46) föreslår en mjukstart 

av intervju för att senare, när man är “lite varm i kläderna” gå in på svårare frågor och kanske 

ifrågasätta påståenden för att få en fördjupad reflektion. Därför inledde vi intervjuerna med 

frågor rörande bakgrundsfakta, så som vilken utbildning intervjupersonerna hade, hur länge 

de hade jobbat på arbetsplatsen och hur länge de hade jobbat inom detta yrke. Från det gick vi 

över till att diskutera ensamhet som begrepp och hur detta kan ses på det särskilda boendet. 

Ordningen på de teman vi hade valdes för att både skapa en röd tråd och för leda intervjun in 

på tyngre frågor såsom psykisk ohälsa och omsorgspersonalens roll i det. Intervjun avslutades 

med att diskutera hur teknologi och djur kunde användas i arbetet av att hantera ensamhet, 

samt om ensamhet var en generationsfråga och om fenomenet skulle kunna komma att se 

annorlunda ut för framtidens äldre individer. Detta för att kunna leda intervjun in på mer 

lätthanterlig mark och kunna avsluta intervjun på god fot. 

 

4.3 Metodens svagheter 

Intervjuer ger en ingående och högst nyanserad bild av ett fenomen, dock kan de kritiseras för 

att ge en för smal och begränsad bild (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015 s. 53). Materialet 

som samlats in genom intervjuer måste därför behandlas därefter, att resultatet således är ett 

visst antal omsorgspersonals subjektiva bild på hur de ser och hanterar ensamhet hos deras 
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omsorgstagare. Ytterligare kan det ifrågasättas vad för sorts information som framkommer i 

en intervju. Kan faktan som framkommer anses vara objektiv? Påverkar intervjuaren svaren 

som ges? Svarar intervjupersonen på ett sätt den aldrig skulle svara vid ett annat tillfälle 

gällande samma frågor? Resultatet som ges är högst kontext och tidsberoende och 

intervjupersonen skulle kunna svara olika beroende på omständigheter runtomkring. 

Komplettering av andra metoder kan vara fruktbart för att få fram en högre realitet i resultatet 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015 s. 53–54). Här gäller det därför att vara noggrann hur 

man som intervjuare ter sig samt hur frågorna är utformade. Genom att vi i förväg skapade en 

strategi för hur vi skulle svara och förhålla oss till det som kom under intervjutillfällena 

försökte vi att minimera vår påverkan under själva intervjutillfället. 

 

4.4 Urval 

I kvantitativa, storskaliga undersökningar finns det regler för hur man ska göra sitt urval av 

befolkningen för att få kunna kalla sina intervjupersoner som representativa. När man gör 

kvalitativa intervjuer finns det däremot inga sådana krav. Det gäller ändå att kunna redogöra 

för varför resultatet från intervjuerna inte endast beror på att man intervjuat en individ och 

inte en annan, varför urvalet av intervjupersoner krävs vara genomtänkt (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne, 2015 s. 40). Denna studies urval av intervjupersoner har baserats på ett tvåstegs-

urval. Vi har först valt ut den organisation vi varit intresserade av att undersöka (ett särskilt 

boende) och har därefter inom det särskilda boendet intervjuat omsorgspersonal. Val av 

boende skedde i kontakt med kommunens Omsorgsförvaltning där vi vände oss till en anställd 

på förvaltningskontoret. Den anställda i fråga valde sedan ut det särskilda boende som denna 

studie har genomfört sina intervjuer på. Författarna (ibid., s. 40–41) skriver att när urvalet 

görs av en annan individ kan detta göras med en avsikt, till exempel kan intervjupersoner 

väljas ut för att ge en positiv bild av verksamheten eller i detta fall att ett särskilt boende väljs 

ut. Detta är viktigt att ha i åtanke då den anställda visste vad denna studie ville undersöka 

innan den valde ett särskilt boende åt oss, varför den anställda även kan ha valt boende efter 

det. Det är också viktigt att ha i hågkomst genom studiens gång att materialet enbart är från ett 

särskilt boende och därför inte kan ge en helhetsbild av kommunen. Det kan därför tänkas att 

det särskilda boendet som denna studie har inriktat sig på inte är slumpmässigt valt utan att 

det finns en tanke bakom varför vi fick undersöka just detta särskilda boende. Vidare har 

kontakt med enhetschefen tagits på det särskilda boendet för att få tillgång till kontakt-

uppgifter till omsorgspersonalen. Detta är inte det mest idealiska urvalet då enhetschefen själv 

kan välja efter sina egna intressen vilka vi får möjlighet att intervjua (ibid., s. 41). Valet av 
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detta tillvägagångssätt är för att studien kan genomföras på ett trovärdigt och transparant. Om 

vi skulle ha valt att kontakta omsorgspersonalen direkt utan att gå igenom enhetschefen skulle 

det kunna ha uppfattats som att vi gjorde det i smyg för att kritisera organisationen. 

Informationskravet, som kommer diskuteras mer utförligt under etiska övervägande, innebär 

att alla som kan tänkas beröras av studien skall vara informerade om dess syfte. Det kan ändå 

anses att en enhetschef berörs om intervju med omsorgspersonal sker gällande hur ensamhet 

hanteras i organisationen.  

 

Författarna menar att ett urval av runt 6–8 individer för intervju ökar säkerheten för att få 

fram ett material som inte enbart baseras sig på intervjupersonens personliga egenskaper. 

Dock menar författarna ändå på att en lämplig mängd är 10–15 individer. När frågorna ger 

samma svar och det bara är en liten del nytt som tillförs i intervjuerna kan man anse att 

studien är mättad och att det inte behövs fler intervjuer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, 

s. 42). Uppsatsens omfattning och tidsbegränsning gör det dock svårt att intervjua 10–15 

stycken individer eller att utföra intervjuer tills man upplever denna mättnad. Vi bestämde oss 

för att börja med sex stycken intervjuer och om mättnaden inte gick att uppfylla skulle vi göra 

flera. Dock upplevde vi under dessa sex intervjuer att vi fick ut ett mönster i svaren och att 

omsorgspersonalen hade liknande erfarenheter kring de fem teman. Därför valde vi att nöja 

oss med de intervjuer vi gjort även om generalisering bara i viss mån kan göras utifrån vår 

teoretisering av begreppet ensamhet som förmedlats i problembakgrunden. 

 

Med omsorgspersonal avses personal som har en roll i den äldre individens vård och omsorg. 

Genom vår handledare och med egna sökningar har vi upprättat kontakter med individer inom 

omsorgsförvaltningen som hjälpt oss i vår studie. Urvalet blev därför på följande sätt: 

 

- Intervjuperson 1: Samordnare. Undersköterskeutbildning. Jobbat 3 år på arbetsplatsen. 

Jobbat 28 år inom demensvården med olika uppdrag. (Anna) 

- Intervjuperson 2: Undersköterska. Undersköterskeutbildning. Jobbat tre år på 

arbetsplatsen. Jobbat 27 år som undersköterska. (Beata) 

- Intervjuperson 3: Undersköterska. Undersköterskeutbildning. Jobbat ett år och fyra 

månader på arbetsplatsen. Jobbat lika lång tid som undersköterska. (Cecilia) 

- Intervjuperson 4: Sjuksköterska. Sjuksköterskeutbildning. Jobbat på arbetsplatsen ett 

och ett halvt år. Jobbat 12 år som sjuksköterska. (Diana) 
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- Intervjuperson 5: Undersköterska. Undersköterskeutbildning. Jobbat tre år på 

arbetsplatsen. Jobbat 13 år som undersköterska. (Eva) 

- Intervjuperson 6: Undersköterska. Undersköterskeutbildning. Jobbat tre och ett halvt 

år på arbetsplatsen. Jobbat 15 år som undersköterska, och innan dess som vårdbiträde.  

(Felicia) 

 

4.5 Genomförande av intervju 

Vid intervjuerna spelades samtalen in. Vi valde att vara två stycken som intervjuade för att 

hjälpas åt med följdfrågor. Viktigt är att berätta om att inspelning sker och be om samtycke 

för detta vilket gjordes. Vi förklarade syftet med inspelningarna och att materialet endast 

kommer att användas till denna studie för att sedan förstöras. Materialet transkriberades sedan 

för hand. Författarna diskuterar för och nackdelar med att transkribera för hand eller låta ett 

program göra det åt en. När transkribering sker för hand blir det mer noggrant och reflektion 

tillåts under processen. Dessa fördelar anser vi är värt besväret och tiden transkribering för 

hand medför (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015 ss. 49–51). Materialet som samlas in har 

förvarats säkert så inte obehöriga har kunnat få tag på det och det kommer att förstöras när det 

har uppfyllt sitt syfte. Materialet kommer även vara anonymiserat för att säkra intervju-

personernas anonymitet (ibid., s. 52). 

 

4.6 Bearbetning och analys av insamlade data 

Efter transkriberingen började processen med att gå igenom materialet och sortera det. För att 

göra detta valdes stegen snarlika de i en ramanalys (notis: egen översättning, ursprunglig 

översättning Framework analysis). I en ramanalys läser man in sig på materialet som samlats 

in och noterar övergripande teman som sedan blir ramen för resten av bearbetningen (Rapley 

2016, s. 333). Än en gång skapades teman för att sortera upp materialet. Teman togs både från 

de teman vi skapat till intervjufrågorna, men även nya teman som framkommit i materialet. 

Dessa teman gjordes mer specifika och flera för att kunna sortera materialet utförligt. Efter 

dessa teman noterats kategoriserades datan in under dessa teman. Vi valde här att även skapa 

nya teman om detta framkom när vi granskade texterna. Efter materialet var sorterat kunde vi 

urskilja likheter och skillnader mellan de olika svaren och se om det fanns mönster eller om 

det inte. Dessa mönster fick sedan skapa underrubriker som användes i analysen för att 

strukturera upp materialet (Rapley 2016, ss. 333–335). 
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4.7 Validitet och reliabilitet 

Relevansen av begreppen validitet och reliabilitet i kvalitativ forskning är ett omdiskuterat 

ämne och används främst i kvantitativ forskning. Validitet är ett begrepp som avser mätningar 

av resultatet vilket kvalitativ forskning generellt sätt inte bidrar med. Reliabilitet, det vill säga 

att studien skulle få samma resultat av andra forskare, är svårt att uppnå i kvalitativ forskning. 

Det blir ändå intressant att diskutera hur den kvalitativa forskningsansats studien haft 

samverkar med dessa två begrepp för att få en förståelse för hur det har påverkat den metod 

som har valts (Bryman 2011, s. 351).   

 

Med validitet menar Bryman (2011, s. 47) att det studiens syfte ämnar studera också är det 

som har studerats. För att säkerställa denna studies validitet har vi använt syftet genomgående 

i alla delar vi utformat för att se att dessa stämmer överens. Om kontroversiell forskning 

kommit upp eller en ny synvinkel fångat vårt intresse har vi gett oss tid att arbeta in detta i 

texten och ändra syftet och frågeställningen därefter. Genom att ge arbetet tid till även 

reflektion har vi kunnat arbeta med hela uppsatsen genomgående för att se till att det råder 

samstämmighet mellan alla dess delar och för att stärka trovärdigheten i studiens resultat.   

 

Reliabilitet härleds till hur studien har utförts på ett pålitligt sätt. Hur har intervjuerna gått till, 

hur har materialet samlats in, vilka teorier har valts och varför och detsamma med metoderna. 

Genom vilka perspektiv har materialet tolkats och analyserats. Vilken förförståelse finns och 

hur kan denna ha påverkat studien. Reliabiliteten relateras till tillförlitlighet, att om någon 

gjorde om denna studie skulle de få samma resultat. Då kvalitativ forskning beror på mycket 

tolkning och är tids- och rumsberoende blir det särskilt viktigt att noggrant beskriva hela 

processen (Bryman 2011, ss. 350–354). Genom att ha detta med oss i vår tankeprocess och 

med avsikt skriva metatexter som förklarar hur vi tänker samt bifoga bilagor med intervjuer 

och andra dokument som kan vara relevanta för att öka studiens transparens. Genom att vara 

tydliga med studiens genomförande och våra egna tankar i processen kan en förståelse fås hur 

vi som författare till denna forskning påverkar studien i sig.  

 

4.8 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet ställer upp fyra allmänna huvudkrav vid forskning: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002 ss. 5–

15). Informationskravet innebär att de berörda av forskning ska vara väl informerade om detta 

och studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva får bestämma över sin 
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medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att personer i undersökningen ska ha sina 

personuppgifter skyddade så att inte obehöriga kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att 

insamlade uppgifter om enskilda personer bara får användas för forskningen och inget annat. 

Studien har förhållit sig till alla dessa huvudkrav. I intervju med omsorgspersonal kan 

missnöje komma att uttryckas, därför är konfidentialitetskravet av ytterst vikt för att inte 

påverka deras arbetssituation. Gällande informationskravet har alla våra intervjupersoner via 

ett informationsbrev informerats om vilket syfte vår studie har. Vi har också löpande påtalat 

vårt syfte noggrant för intervjupersonerna för att säkerställa att detta har framkommit. Anne 

Ryen (2016, s. 38) diskuterar att det etiska i arbetet inte är något som klaras av i början av 

arbetet med ett samtycke, utan genomsyrar hela processen. Genom att öppet diskutera hur 

resultatet kan komma att tolkas och vilka konsekvenser detta kan ge får personen som blir 

intervjuad själv avgöra sitt deltagande.  

 

4.9 Förförståelse 

Vi har båda erfarenheter av äldreomsorgen som gjort oss intresserade av det ämne vi valt. En 

av oss har jobbat som vårdbiträde under ett par års tid inom äldreomsorgen. Den andra har 

praktiserat som enhetschef inom äldreomsorgen. Detta har gjort att vi har tankar och idéer om 

äldres livsvillkor utifrån det vi upplevt och sett. Vi har också en uppfattning om en 

omsorgsarbetares arbetsuppgifter, även om de kommer från två olika håll. Dessa två olika 

perspektiv har varit givande för att granska våra fördomar kritiskt. Om vi hade haft samma 

bakgrund tror vi att chansen skulle varit större att vi sett på saker på samma sätt, och 

därigenom inte kritiskt granskat våra ställningstagande. Vår förförståelse och vår erfarenhet 

kan ju självklart påverka hur vi har utfört vår studie och vilket resultat den har, dock har vi 

genom hela vår uppsats strävat efter att förhålla oss neutralt och kritiskt granskat vår 

förförståelse, både själva men också genom den handledning som vi har fått. 

 

4.10 Arbetsfördelning 

Vi är två författare av denna studie och vi har delat upp arbetet mellan oss i så lika stora delar 

som möjligt gått. Arbetet har dock planerats tillsammans. Trots att vi har skrivit olika bitar på 

egen hand har vi arbetat igenom och renskrivit delarna tillsammans. Detta innefattar bland 

annat att sett till att arbetet håller god akribi eller att ha samlat in relevant forskning. Detta har 

vi mer sett som att vi kompletterar varandra och detta har inte lett till att den ena gjort mer än 

den andra. Vi har suttit övervägande timmar tillsammans och planerat vår ensamma skrivtid 

så att vi vet när vi suttit själva och skriver vad vi gemensamt kommit fram till. Intervjuerna 
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utfördes tillsammans för att kunna backa upp och ställa frågor. Vi delade sedan upp 

transkriberingen och transkriberade hälften av intervjuerna var. Studien i sig har varit en 

gemensam prestation och vi ansvarar för alla uppsatsens delar på ett solidariskt sätt. 

 

5. Resultat och Analys 

I detta avsnitt kommer resultatet av det insamlade materialet att presenteras. Resultatet är 

indelat i fem olika teman vilka är skapta utefter den empiri som framkommit i denna studies 

genomförda intervjuer. Efter varje tema kommer en tillhörande analys vilken utgår från 

studiens tidigare forskning och studiens teoretiska ram. Det som kommit fram i denna studies 

genomförda intervjuer är baserat på vår intervjuguide (se Bilaga 1), vilken i sin tur är 

framtagen efter studiens fem frågeställningar. För att tydliggöra vilken frågeställning som 

varje tema försöker att besvara kommer detta att framgå i varje temas analys. De teman som 

finns går i högsta grad hand i hand och de olika analyserna kan i vissa aspekter bli likartade. 

Upprepningar har därför försökt att undvikas så att analysen berör det unika för just det temat. 

Resultatet kommer både att presenteras i sammanfattningar gällande vad intervjupersonerna i 

form av omsorgspersonal har sagt men också i citatform. Resultatet är indelat i följande fem 

stycken teman: Ensamhet på detta boende, Social ensamhet, Emotionell ensamhet, Omsorgs-

personalens betydelse, kunskaper och resurser samt Innovativa idéer. För att säkerställa 

intervjupersonernas anonymitet har vi genom hela Resultat och Analys givit dem nya namn.  

 

5.1 Ensamhet på detta boende 

Följande tema kan besvara denna studies första frågeställning:  

Hur identifieras äldre individers ensamhet av omsorgspersonal på ett särskilt boende? 

 

5.1.1 Resultat 

Som tidigare har nämnts är ensamhet enligt International Encyclopedia of the social science 

(2008) ett fenomen som kan upplevas på olika sätt beroende på vem det är som upplever och 

vem det är som försöker definiera vad ensamhet handlar om. Av denna anledning är det därför 

inte heller konstigt att även denna studies intervjupersoner i form av omsorgspersonal också 

väljer att definiera sina omsorgstagares ensamhet på olika sätt, likväl som att de även 

upplever olika gällande om det är få eller många av deras omsorgstagare som känner sig 

ensamma. Beroende på hur omsorgspersonalen väljer att definiera sina omsorgstagares 

ensamhet kan detta också påverka i vilken utsträckning dessa kan identifiera att ensamhet 
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finns bland dem. I studiens genomförda intervjuer framkommer det att det finns två olika sätt 

för omsorgspersonalen att upptäckta om en äldre individ på det särskilda boendet känner sig 

ensam, där det första sättet handlar om att omsorgstagaren berättar för omsorgspersonalen att 

den känner sig ensam. Det andra sättet innebär att omsorgstagaren istället beter sig på ett sätt 

som den inte brukar göra. Diana säger ”Hur det visar sig, ja… Man kan se det på dem att de 

ibland är lite deppiga och en del är lite ledsna och en del hojtar och skriker som om de vill ha 

uppmärksamhet”. 

 

Vad Diana menar är att beroende på hur omsorgstagaren väljer att uttrycka sin ensamhet så 

kan omsorgspersonalen också identifiera ensamhet hos den äldre individen på olika sätt. I 

intervjuerna framkommer det dock att det också kan finnas en svårighet i att identifiera om en 

omsorgstagare är ensam. Detta för att alla inte kommer fram självmant och söker kontakt och 

uppmärksamhet, likväl som det kan vara problematiskt att förstå och bemöta en omsorgs-

tagare som känner sig ensam om den inte kan uttrycka det. Eva säger att ”En del kan ju inte 

prata överhuvud taget och då är det lätt att man missar dem helt. En del kan ju prata för sig 

men kan ändå inte sätta ord på vad det är, på vad de saknar och behöver”. 

 

Det finns därför en svårighet att identifiera en omsorgstagares ensamhet om den inte på något 

sätt kan uttrycka det. Detta dilemma kan försvåras om omsorgstagaren också har en demens-

sjukdom då både ett kortare minne och en sämre förmåga att uttrycka sig gör att ensamheten 

blir svårare att upptäcka. Utöver att inte kunna uttrycka sin ensamhet på grund av en sjukdom 

menar intervjupersonerna genomgående att ensamhet kan upplevas som skämmigt och att 

omsorgstagaren därför kanske inte berättar att den känner sig ensam. Diana säger: 

 

Det kan ju vara lite skämmigt att säga att du är ensam. Det kan ju alltså vara 

svårt att erkänna tror jag för många att säga att ”ja, men jag är ensam”. Att säga 

att man är deprimerad kanske har blivit lite mer tillåtet att säga men att säga att 

du är ensam, det kanske är något ”jaha, är det något fel på henne, varför är hon 

ensam?” (Diana) 
 

I intervjuerna med omsorgspersonalen framkommer det också att det finns olika tankar om i 

vilken utsträckning ensamhet finns på det särskilda boendet. Detta spann sträcker sig allt ifrån 

att några av intervjupersonerna upplever att det enbart är några stycken omsorgstagare som 

känner sig ensamma till att andra intervjupersoner menar att majoriteten av deras omsorgs-

tagare upplever ensamhet. Detta spann stämmer dock ändå överens med de siffror som 

Socialstyrelsen (2016a, s. 22) presenterar, att 58 % av alla äldre individer med äldreomsorg i 
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Sverige upplever ensamhet. Något som även framkommer i intervjuerna är att den tillvaro 

som omsorgstagaren har haft innan den flyttar in på boendet kan påverka dennes ensamhet. 

Höjer (2014) menar att bland alla världens länder är Sverige det land där det är vanligast att 

bo ensam. Detta betyder enligt Sundström (2014) att det i riksgenomsnitt är 32 % av alla 

individer 60 år och äldre som bor ensamma, vilket kan påverka att de äldre individer som 

flyttar in på ett särskilt boende känner ensamhet redan innan de flyttar in. Intervjupersonerna 

menar dock att bara för att en äldre individ flyttar in på ett särskilt boende så kanske inte 

själva boendet i sig minskar omsorgstagarens ensamhet. Felicia belyser detta genom att säga 

att ”Bara för att man bor på ett boende så kan man ju ändå vara ensam”. 

  

Det Felicia menar här är att ett särskilt boende inte helt och hållet kan tillgodose alla de behov 

den äldre individen har, i detta fall menar hon att ett särskilt boende inte behöver vara en 

lösning som kan reducera ens ensamhet för alla äldre individer. Detta trots att den svenska 

äldreomsorgen har en nationell värdegrund vars arbete ska utgå ifrån att omsorgstagaren ska 

få ha en meningsfull tillvaro, ska få känna välbefinnande samt ska få leva ett värdigt liv (prop. 

2009/10:116, s. 8). Beata menar också att anledningen till att ett särskilt boende inte helt och 

hållet kan tillgodose den äldre individens behov kan hänga samman med de förväntningar den 

äldre individen har innan den kommer in på ett särskilt boende. Beata säger ”[..] Man tror att 

man ska få allting, all inclusive, det tror jag att många tror, alltså de tror att kommer man in på 

ett boende så är det så och det kan givetvis påverka […]”. 

 

Det Beata menar är alltså att om ett särskilt boende och dess resurser inte lever upp till de 

förväntningar den äldre individen har så kan den istället känna sig mer ensam än förut.  

 

5.1.2 Analys 

I resultatet framkommer det att på det särskilda boendet denna studie har valt att inrikta sig på 

så känner omsorgstagarna sig mer eller mindre ensamma. På vilket sätt omsorgstagarna visar 

sin ensamhet påverkar också hur omsorgspersonalen kan identifiera om ensamhet finns och i 

så fall i vilken utsträckning den tros existera. Något som dock försvårar identifierings-

processen är om den äldre individen som känner sig ensam väljer att inte berätta om sina 

upplevelser. Anledningen till varför den äldre individen väljer att inte säga att den är ensam 

menar intervjupersonerna i denna studie kan hänga samman med skamkänslor. Detta är också 

i linje med Goffmans teori om Stigma och Skam. Att den äldre individen inte berättar om sina 

upplevelser kan enligt Goffman (2014, ss. 9–10) hänga ihop med de normer som finns i det 
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samhälle den äldre individen lever i. Det är kanske inte att leva efter samhällsnormen om en 

äldre individ känner sig ensam, varför också den äldre individen väljer att inte berätta om sin 

ensamhet då den inte vill gå mot samhällets oskrivna regler och därmed sticka ut. Karlsson 

med flera (2013, s. 83) presenterar också en strategi för hur en stigmatiserad individ försöker 

fly från sina skamkänslor genom att undvika att berätta om sina upplevelser då den är oroliga 

för vad andra individer ska tycka om den och dennes upplevelser. Goffmans teori om Stigma 

och skam kan såldes hjälpa oss att förstå varför det finns äldre individer på det särskilda 

boendet denna studie inriktat sig på som väljer att inte berätta om sin ensamhet. 

 

Något annat som intervjupersonerna i denna studie poängterar kan försvåra en identifierings-

process lite extra gällande ensamhet hos deras omsorgstagare är om de inte kan uttrycka sin 

ensamhet alls. Detta särskilt om den äldre individen har en demenssjukdom. Att det är svårt 

att bemöta ensamhet hos en äldre individ som är multisjuk är något som också är i linje med 

Grundbergs (2015) forskning om ensamhet hos multisjuka äldre individer. Han kommer fram 

till att vården i allt högre grad i framtiden kommer vara tvungen att möta omsorgstagare som 

har flera sjukdomar och för att kunna hantera denna bredd behövs en god kommunikation. 

Han menar att allt fler äldre individer kommer bli multisjuka i framtiden, vilket kommer ställa 

allt högre krav på omsorgspersonalen och deras kompetenser (Grundberg 2015, ss. 1–8). Att 

omsorgspersonal är i behov en ökad kunskap gällande hur de ska bemöta äldre individer med 

många olika sjukdomar är också i linje med det som Socialstyrelsen (2016) presenterar. 

Socialstyrelsen menar att anledningen till att äldre individer på särskilda boenden kan 

besväras av ensamhet kan bero på att omsorgspersonalen inte har tillräckligt med kunskap för 

att kunna tolka och hantera psykosociala besvär. För att kunna hantera denna problematik och 

för att alla omsorgstagare ska få en jämlik vård behövs således en ökad kompetens och en 

bättre förståelse för hur ensamhet kommer i uttryck (Socialstyrelsen 2016b). Enligt Pynnönen 

med flera (2016, s. 1) är tecken på ensamhet en riskfaktor för att vidare insjukna i depression 

och därför är det så viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt identifiera om omsorgstagaren 

är ensam. Författarna påtalar dock att ensamhet är högst individuellt och att det inte enbart 

finns en intervention som råder bot på alla individers upplevelerser samt besvär av ensamhet. 

 

5.2 Social ensamhet 

Följande tema kan besvara denna studies tredje frågeställning:  
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Vilka åtgärder vidtas av omsorgspersonal gällande äldre individers ensamhet på ett särskilt 

boende och med vilka argument? Dock endast de åtgärder som berör social ensamhet. Detta 

avsnitt avser även att svara på denna studies femte frågeställning:  

Vilka möjligheter och svårigheter upplever omsorgspersonal att det finns gällande hantering 

av äldre individers ensamhet på ett särskilt boende? 

 

5.2.1 Resultat 

Som tidigare framgått kan begreppet ensamhet definieras på olika sätt. En objektiv definition 

av begreppet handlar enligt International Encyclopedia of the social science (2008) om en 

avsaknad av relationer, det vill säga det faktiska antalet människor en individ har omkring sig. 

Denna definition av ensamhet kan enligt forskning likställas med social ensamhet vilken inne-

bär att en individ saknar sociala förbindelser samt sociala band. Av denna studies intervju-

personer i form av omsorgspersonal framkommer det att social ensamhet är ett faktum på det 

särskilda boende studien har valt att inrikta sig på. Alla intervjupersonerna menar också att 

social ensamhet är den ensamhet som är lättast att hantera. Anna beskriver detta såhär: 

 

Den ensamhet som är lättast att hantera… Ja, det är väl social ensamhet då för 

den kan du ju ta på på ett annat sätt, den kan du ju märka. Det finns till exempel 

de som inte kan sova riktigt på natten, men då sitter ju någon uppe så man kan 

fika tillsammans eller titta på tv. Det behovet kan du alltid få tillgodosett (Anna) 

 

 

Anna menar således att social ensamhet är något som omsorgspersonalen kan ta på varför den 

sortens av ensamhet även blir lättare att hantera rent praktiskt i en jämförelse med att hantera 

emotionell ensamhet. Hur omsorgspersonal då hanterar social ensamhet rent praktiskt på det 

särskilda boende denna studie har valt att inrikta sig på menar intervjupersonerna kan ske på 

olika sätt. De nämner till exempel att pub – och filmkvällar, sång – och musiktillfällen, fika – 

och spelstunder är några av de aktiviteter som sker eller som har skett regelbundet på det 

särskilda boendet. Syftet med dessa aktiviteter menar alla intervjupersonerna genomgående 

att de ska leda till att den äldre individen ska få en ljusglimt i vardagen, det vill säga att 

aktiviteterna ska ge omsorgstagaren någon form av mening, gemenskap samt avbrott i det 

verkliga livet och därmed komma ifrån sina eventuella bekymmer och besvär för en stund. 

Syftet är också att omsorgstagaren skall få en känsla av att den fortfarande kan leva ett så 

normalt liv som det går i form av sunda vardagskänslor Det finns således både syfte och en 

rad möjligheter med att delta i sociala aktiviteter. Diana beskriver möjligheterna på detta sätt: 
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Det kan ju va, alltså du får vara med i ett sammanhang, ja man lär ju känna 

varandra. Många boende håller sig på sina rum och när aktiviteter hålls blir det 

ett tillfälle att komma utanför ditt rum, kanske ett tillfälle att gå över till den 

andra avdelningen, ja du kanske lära dig nya saker, alltså aktiviteterna kan ju 

skingra tankarna så att du liksom kan fokusera på annat också än bara dig själv 

som person […] (Diana) 

 

De flesta av intervjupersonerna säger som Diana här ovan att många av omsorgstagarna håller 

sig på sina rum och anledningen till detta tros bero på att det finns för få meningsfulla och 

innehållsrika aktiviteter. Intervjupersonerna menar att det till största del hänger på dem att 

vara kreativa och att komma på de aktiviteter som skall finnas på boendet. Dock menar en del 

av intervjupersonerna att det lätt kan bli tillgjort när det gäller att de själva ska hitta på sociala 

aktiviteter, det vill säga att aktiviteterna skall kommas på enbart för att det skall finnas 

aktiviteter på det särskilda boendet och inte för att de ska ge något för omsorgstagarna. Många 

av intervjupersonerna tycker också att det kan vara svårt att komma på anpassade aktiviteter 

som omsorgstagarna vill vara med på och som går att genomföra. På det särskilda boendet har 

det tidigare funnits en träffpunkt där alla omsorgstagare som velat har fått träffas och gjort 

saker tillsammans. Dock finns denna träffpunkt inte längre kvar och detta uttrycker omsorgs-

personalen som väldigt tråkigt. De tror att motivationsarbetet skulle vara mycket enklare om 

det fanns en träffpunkt på själva boendet och detta skulle också få flera omsorgstagare att 

delta i de aktiviteter som det särskilda boendet erbjuder. Eva skildrar träffpunktens betydelse 

genom att säga att ”Vi hade ju träffpunkten här nere förut. Då gick de ju ner, även om de inte 

var intresserade av gympa eller någonting så gick de ändå ner för att få en liten stunds 

samvaro i gemenskap med andra”. 

 

Det Eva menar här handlar om att en träffpunkt kan ha en annan betydelse för omsorgstagarna 

än den betydelse och det syfte träffpunkten har i sig, det vill säga genom att den bara existerar 

så kan den ge omsorgstagarna en känsla av meningsfullhet och sammanhang vilket vidare kan 

reducera omsorgstagarnas känsla av social ensamhet. Något som dock skall motsvara en träff-

punkt är social tid. För att utföra sociala aktiviteter berättar intervjupersonerna att de arbetar 

med social tid, alltså schemalagd till som fungerar som ett tillfälle för omsorgspersonalen att 

hitta på sociala aktiviteter med omsorgstagarna. Vilka aktiviteter som genomförs beror på vad 

omsorgspersonalen och omsorgstagarna gemensamt kommer överens om, dock finns det en 

tanke bakom den sociala tiden att den skall ge en stor möjlighet att kunna individualisera samt 

anpassa aktiviteterna efter omsorgstagarnas egna önskemål och behov. Social tid kan därför te 

sig på olika sätt, det vill säga alltifrån att enbart sitta ner och prata på tu man hand, dricka 
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kaffe och måla naglarna till att åka iväg till stan och handlar kläder. Cecilia upplever den 

sociala tiden som någonting positivt och berättar om ett tillfälle:  

 

[…] då går de ut och är med dem ett par timmar, några stycken var till exempel 

uppe och fikade i centrum förra veckan. Det var förra måndagen de var ute och 

de boende pratar fortfarande om det än idag, och det har de med sig fortfarande, 

liksom å vad mysigt det var när vi var ute och fikade, och sådant där, det är ju 

guldkorn för dem liksom. (Cecilia) 

 

Den sociala tiden sätter alltså guldkant på omsorgstagarnas tillvaro. Den tillåter omsorgs-

tagarna att får göra någonting de själva vill och kan utföra med omsorgspersonalen. En annan 

positiv del med den sociala tiden är att den inte kan bli bortprioriterad då den är schemalagd. 

Dock finns det alltid två sidor av myntet och en del av intervjupersonerna menar att svårig-

heten med den sociala tiden kan vara att omsorgspersonalen planerar långt i förväg vad som 

skall göras under det kommande tillfället för social tid. När tillfället dock väl kommer kan 

omsorgstagaren vara sjuk eller inte känna för att delta varför tillfället istället försvinner och 

inte uppfyller sitt syfte. Intervjupersonerna tror genomgående att det finns en spärr hos 

omsorgstagarna som hindrar dem att utföra aktiviteter. De upplever att omsorgstagarna ser 

fram emot aktiviteterna som finns men att när tiden väl är inne så drar sig många av de äldre 

individerna för att vara med. Omsorgspersonalen tror att någonting som är en stor fysisk 

ansträngning också kan resultera i en stor psykisk påfrestning, varför många omsorgstagare 

också tackar nej till sociala aktiviteter eftersom de inte orkar att vara med. Det finns därför en 

svårighet med att få med omsorgstagarna på den sociala tiden och de sociala aktiviteter som 

erbjuds om omsorgstagarna inte är motiverade. Beata beskriver en svårighet med att få till 

sociala aktiviteter på följande sätt: 

 

Det är svårt att motivera de boende att delta i aktiviteter. Sångstunder brukar vi 

ju ha och då säger de boende att ”nej det är ingenting för mig”, samtidigt som de 

uttrycker det som en ilska att det inte händer något på boendet och detta blir en 

frustation hos oss personal eftersom att samtidigt som man erbjuder saker så 

tackar de boende nej till att vara med. (Beata) 

 

Att som omsorgstagare inte vara motiverad till att delta i sociala aktiviteter resulterar i att det 

blir mer problematiskt för omsorgspersonalen att hantera de äldre individernas sociala 

ensamhet. Intervjupersonerna konstaterar att det inte går att tvinga omsorgstagarna att delta i 

sociala aktiviteter utan det bästa sättet är att försöka locka genom att berätta för omsorgs-

tagaren att det skulle vara så roligt om den ville vara med och att det skulle vara så uppskattat 

om den deltog i gemenskapen. Beata tror dock att anledningen till varför många av omsorgs-
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tagarna inte är motiverade beror på deras tankesätt. Hon skildrar deras tankesätt genom att 

säga att ”[..] ja en del är ju väldigt negativa och jag tror inte att det bara är det egentligen, det 

är nog hela deras situation att bli gammal och att inte kunna göra saker. Att såhär skulle det ju 

inte bli när jag blev gammal”. 

 

Det Beata menar är således att omsorgstagarens hela livssituation hänger samman med varför 

det är svårt för omsorgspersonalen att hantera deras omsorgstagares sociala ensamhet. 

 

5.2.2 Analys 

I resultatet framkommer det att på det särskilda boendet denna studie har valt att inrikta sig på 

så finns det social ensamhet hos boendets omsorgstagare. Det framkommer även att omsorgs-

personalen upplever att denna sorts ensamhet är lättare att hantera än emotionell ensamhet, 

dock finns det både möjligheter och svårigheter när social ensamhet skall hanteras. Ett sätt att 

hantera omsorgstagarnas sociala ensamhet är bland annat att anordna fika – och spelstunder 

samt sång – och musiktillfällen, vilket också kan vara exempel på vilka sociala aktiviteter det 

särskilda boendet erbjuder. Pynnönen med flera (2016, s. 1) menar att de äldre individer som 

är involverade i sociala aktiviteter lider mindre av depressiva symptom och ensamhet, vilket 

då kan motivera varför sociala aktiviteter i form av musik – och fikastunder är en bra strategi 

för att hantera omsorgstagares ensamhet. Dock menar författarna ändå på att det inte är ett så 

enkelt samband som det kan se ut och att ett ökat socialt nätverk eller sociala aktiviteter inte 

alltid hjälper allas ensamhet. Därför är det också av vikt att individanpassa aktiviteterna för att 

finna strategier som passar var och en av omsorgstagarna. Detta kan relateras till den sociala 

tid intervjupersonerna i denna studie berättar om och som finns för att varje omsorgstagare 

ska få anpassade aktiviteter så att deras egna önskemål och behov tillgodoses. I Pynnönen 

med fleras (2016, ss. 4–9) forskning framkommer det även att fler äldre individer utförde 

aktiviteterna om de själva fick välja vilka aktiviteter de skulle utföra. Detta forskningsresultat 

skulle kunna vara ett särskilt argument till varför den sociala tiden borde individanpassa sina 

aktiviteter då allt fler deltar i aktiviteterna om individerna själva får vara med och bestämma. 

Social tid bör också kunna leda till helt individanpassade sociala aktiviteter och på så sätt 

stärka omsorgstagarnas KASAM (Antonovsky 2005, s. 43), det vill säga en känsla av ett 

meningsfullt liv i gemenskap med andra. Precis som att ensamhet är helt individuell är ju 

också det som känns meningsfullt individuellt fullt ut och meningsfullheten är en viktig faktor 

om ork finns att utföra aktiviteter. Ork och motivation är något som även intervjupersonerna i 

denna studie påpeka på olika sätt. 
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I intervjuerna med omsorgspersonal framkommer det att ett sätt de använder sig av för att 

hantera sina omsorgstagares ensamhet är att försöka motivera dem till att delta i de aktiviteter 

som erbjuds. Dock menar många av intervjupersonerna att det är väldigt svårt att motivera 

deras omsorgstagare, samtidigt som det ofta hänger på omsorgspersonalen om deras omsorgs-

tagare kommer att gå på de sociala aktiviteter som erbjuds eller inte. Detta kan relateras till 

det som Empowerment (Askheim & Starrin, 2007 s. 10) står för att den hjälpande personen 

ska stärka den svaga individen så att den kan få styrka och kraft att fatta beslut på egen hand. 

Empowerment belyser således att för att den svaga individen, i detta fall omsorgstagaren som 

besväras av ensamhet, ska vilja delta i sociala aktiviteter så krävs det en hjälpande hand från 

omsorgspersonalen för att dessa autonoma förmågor ska visa sig. Det krävs därför av 

omsorgspersonal en kreativitet gällande hur de ska locka fram de hinder som blockerar den 

äldre individens rätta jag och som får den att inte vilja delta i sociala aktiviteter (Askheim, 

2007 s. 29). Omsorgspersonalen är som tidigare nämnts inne på att det inte går att tvinga 

omsorgstagarna att delta i sociala aktiviteter utan att det bästa sättet är att försöka locka 

genom att berätta för omsorgstagaren att det skulle vara så roligt om den ville vara med. 

Denna form av motivation förordar även Empowerment. 

 

Något annat som intervjupersonerna också nämner är en träffpunkt och dennes betydelse för 

omsorgstagarna, där omsorgspersonalen tror att en träffpunkt i sig skulle kunna göra att 

omsorgstagarna får en känsla av meningsfullhet och sammanhang. Detta skulle vidare kunna 

vara ett sätt att hantera omsorgstagarnas sociala ensamhet på. Även Henning med flera (2015, 

ss. 36, 42–45) uppger att äldre individer känner sig mindre ensamma om de har en mötesplats 

att går till då detta ger dem en struktur i vardagen och att de mår mycket bättre av att gå dit 

genom att få träffa andra individer. På träffpunkter ges det nämligen en möjlighet att skapa 

svaga band i form av ytliga relationer och dessa svaga band blir med åren allt viktigare när 

starka band i form av relationer till familj och vänner blir allt färre. Författarna menar också 

på att en träffpunkt kan vara värdefull även om aktiviteterna i sig inte är något som den äldre 

individen själv skulle välja, vilket är i linje med det som omsorgspersonalen skildrar att enbart 

en träffpunkts existens kan ge omsorgstagarna en känsla av meningsfullhet.   

 

Även Antonovsky (2005, s. 45) belyser vikten av att en individ ska få ha områden i livet som 

känns viktiga och som individen är engagerad i. Detta för att den ska kunna skapa känslor om 

att livet har en mening för att vidare få ett starkt KASAM som kan vara till hjälp när svåra 

saker i livet ska hanteras. Ett starkt KASAM som i detta fall kan hjälpa den äldre individen att 
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förstå varför den är ensam och vad som skulle kunna göra att den är mindre ensam. För att en 

tillvaro ska kännas meningsfull för den äldre individen måste den också uppleva att den har 

nog med begripliga resurser för att klara av de utmaningar som finns i dennes liv. Vad som då 

skulle kunna motivera en äldre individ att delta i de sociala aktiviteter som finns är om dessa 

ligger på en nivå som individen ser som rimlig, annars kommer aktiviteterna inte att kännas 

värda att delta i. Att ha en träffpunkt med rimliga aktiviteter i sin närhet kan därför göra att 

det krävs mindre energi för att delta och att den äldre individens motivation till att delta ökar. 

Vad som dock känns som rimliga aktiviteter måste på det särskilda boende denna studie har 

valt att inrikta sig på variera från dag till dag då många av intervjupersonerna upplever att 

omsorgstagarna ser fram emot aktiviteten för att sedan ställa in när aktiviteten väl ska utföras.  

 

5.3 Emotionell ensamhet 

Följande tema kan besvara denna studies tredje frågeställning: 

Vilka åtgärder vidtas av omsorgspersonal gällande äldre individers ensamhet på ett särskilt 

boende och med vilka argument? Dock endast de åtgärder som berör emotionell ensamhet. 

Detta avsnitt avser även att svara på denna studies femte frågeställning: 

Vilka möjligheter och svårigheter upplever omsorgspersonal att det finns gällande hantering 

av äldre individers ensamhet på ett särskilt boende? 

 

5.3.1 Resultat 

Som tidigare har beskrivits i denna studies inledning handlar emotionell ensamhet om själva 

känslan av ensamhet. En individ kan känna sig ensam även om den har andra individer runt 

omkring sig. Den emotionella ensamheten är högst personlig i hur den uttrycks och upplevs 

och vad som råder bot på den är således individuellt (Leen 2010, s. 1178). Den ensamhet som 

är vanligast på det särskilda boende denna studie har valt att inrikta sig på menar de flesta av 

omsorgspersonalen är emotionell ensamhet, dock upplever Diana att både emotionell och 

social ensamhet finns i lika stor utsträckning. Anledningen till detta hänger samman med att 

det alltid finns andra individer på ett särskilt boende som kan umgås med en och i ett sådant 

avseende är det svårt att vara socialt ensam. Då består ensamheten istället av en längtan till 

nära och kära och om hur livet var förut. Ett återkommande tema är därför att avsaknaden av 

anhöriga skapar emotionell ensamhet. Anna beskriver detta såhär: 

 
[...] man kan känna sig ensam, ensam i en tvåsamhet och ensam i en niosamhet, 

för du är ensam med dina upplevelser och vad du har med i ryggsäcken, du är 

ensam med det. Det finns ju säkert någon som känner så och kanske just när 
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någon flyttar in på boendet och så kanske en nära anhörig precis har avlidit. 

Detta kan också vara en orsak till att man får flytta in på ett boende för att man 

inte klarar sig själv hemma för då har maken eller makan hjälpt till hemma, det 

är en annan ensamhet det, det är en sorg men den kan man ju komma över med 

hjälp liksom (Anna) 
 

Eva beskriver också detta med att bekantskapen som uppstår på ett särskilt boende är ytlig 

och att den inte ger samma närhet som en familj kan göra. Avundsjuka kan också uppstå när 

andra omsorgstagare får besök. Cecilia beskriver tankegången som kan uppstå genom att säga 

att ” Ja, ingen bryr sig om mig liksom, då känner man sig nästan ensammast i hela världen 

och det är ju ganska synd att de ska känna så tycker jag”. 

 

Cecilia tror således att många omsorgstagare sitter och grubblar på sina rum om att livet ska ta 

slut och blir på så sätt ensamma med sina tankar. För att möta detta grubbel beskriver hon att 

omsorgspersonalen försöker att samarbeta kollegor emellan men att det kan vara svårt då de 

inte är utbildade psykologer. Cecilia tycker att det är synd att omsorgspersonalen inte har den 

kunskapsbiten då hon upplever att omsorgstagarnas psykiska ohälsa läggs på dem. Flera av 

intervjupersonerna beskriver också att den emotionella ensamheten är den sortens ensamhet 

som är svårast att hantera, till exempel när det handlar om en partner som inte längre finns vid 

liv eller ett barn som inte besöker sin förälder. Cecilia beskriver strategier för att byta ämne 

men detta fungerar inte alltid. Hon framställer de två största stoppklossarna såhär: 

 

Tid och kunskap kan jag nog säga då. Det är just detta att det inte finns tid för 

dem, det tycker jag inte att det gör utan det är detta att alla ska gå upp, det ska 

vara frukost, sen morgonkaffet, städ, sen är det någon som ska ut, någon ska 

duscha, det är så uppgjort hela tiden. En hel dag är liksom redan planerad då, 

vad som ska ske och det där lilla extra, det borde finnas lite mer av det (Cecilia)  

 

Det framkommer i intervjuerna att när det kommer till ensamhet som orsakar stort lidande 

eller om omsorgspersonalen misstänker att det finns psykisk ohälsa hos deras omsorgstagare 

så finns det inte så mycket professionell hjälp att få. Flertalet av omsorgspersonalen föreslår 

dock kyrkan och deras diakonala arbete när frågan kommer upp om en omsorgstagare behöver 

prata med någon. Om omsorgstagaren inte vill prata med någon från kyrkan eller är i behov 

av att träffa en psykiatriker blir det svårare. Beata upplever dock att omsorgspersonalen kan 

vända sig till sjuksköterskan på det särskilda boendet om de har några frågor, men till stor del 

ligger ansvaret på undersköterskorna om någon lider av psykisk ohälsa. Felicia uttrycker att 

de på golvet får ta tag i situationen och att någon annan hjälp inte finns att få. Cecilia säger att 

det inte finns några kurativa funktioner alls för omsorgstagarna trots att hon bedömer att detta 
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skulle behövas i en stor utsträckning. På frågan varför några kurativa funktioner inte existerar 

tror Cecilia att en sådan vård för äldre individer inte prioriteras, varför det istället struntas i 

omsorgstagarens bekymmer då det antas att dessa upplever nog försvinner av sig självt. Anna 

berättar också att omsorgspersonalen har haft stora problem med att få till att vissa av deras 

omsorgstagare ska få träffa en psykolog. Hon uttrycker det som så att omsorgspersonalen har 

fått “kämpat som grisar” utan att ha fått något stöd från psykiatrin. Hon upplever enbart att 

omsorgstagares medicin har ställs om och att det inte alls har försökts att gå till botten med 

det problem omsorgstagaren upplever att den har. Diana upplever att hjälp ovanifrån inte 

finns att tillstå när det kommer till psykisk ohälsa då den vård som finns handlar främst om 

somatiska besvär. Hon tror dock att psykisk ohälsa är ett fenomen som kan gömma sig bakom 

begreppet ensamhet och att ensamhet därför inte tas tag i. Hon menar således att: 

 

[...] det finns ju vuxenpsykiatri om man säger så, det gör det ju, men ofta 

upplever man att specialistvården inte är tillgänglig, ja, ju äldre man blir ju mer 

hamnar man tillbaka på vårdcentraler eller hälsocentraler som äldre. När de 

kommer upp i åren så får distriktsläkarna ta hand om dem på hälsocentralen. 

Specialistvården är mer till för, ja, inte äldre i alla fall utan för yngre upplever 

man det nog som (Diana) 

 

Diana menar också att psykisk ohälsa kan gömma sig bakom begreppet ensamhet och att 

hanteringen av detta läggs på omsorgspersonalen, det vill säga på dem som arbetar närmast 

omsorgstagarna. Detta kan bli väldigt problematiskt om omsorgspersonalen inte har kunskap 

att bemöta dessa besvär. Hon tror även att ordet depression ofta används i de fall där det 

egentligen handlar om ensamhet. Detta kan bero på att det inte kan sättas in någon medicin 

mot ensamhet medan omsorgstagaren kan få en tablett mot depression. Även Eva tror att 

psykisk ohälsa och ångest skulle kunna bemötas på ett annat sätt än med medicin, men att det 

inte går att hjälpa omsorgstagarna att hantera dessa besvär om det inte finns ett samhällsstöd. 

Hon beskriver detta på följande sätt: 

Sjuksköterskorna hjälper ju alltid, de gör vad de kan, men samhället i sig vet jag 

ju inte riktigt. Det är inte så stort att satsa på äldre på det sättet, tycker jag. Vi 

har haft många som har psykiska problem som inte har fått hjälp av psykvården 

när de haft riktig ångest liksom. Ibland har vi åkt dit till psykakuten och kommit 

hem lika fort igen utan att ha fått hjälp (Eva) 

 

På frågan varför hon tror att det inte finns ett stort samhällsstöd gällande äldre så svarar hon 

att ”Jag vet inte, för att de är gamla? Att de inte anser att det är lika viktigt att hjälpa dem”. 
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5.3.2 Analys 

Att vara i livets slutfas är en period som skiljer sig i stora drag från det tidigare livet. Den 

äldre individen har slutat att arbeta, vänner och familjemedlemmar kan ha gått bort och 

kroppen orkar allt mindre. Om man tittar på KASAMS tre grundpelare hjälper inga av dessa 

omständigheter till att stärka den äldre individens KASAM (Westlund & Sjöberg, 2005 s. 41). 

Detta för att verkligheten inte känns förståelig, den äldre individen har inte de resurser den 

behöver för att möta de krav som ställs på den, varför den behöver få hjälp med att bli 

motiverad till att möta och hantera dessa utmaningar. Här blir Djukanovics (2017, s. 9). 

forskning intressant där forskaren belyser olika effektiva behandlingsmetoder i form av KBT, 

Psykodynamisk terapi samt Reminiscens terapi som kan hjälpa den äldre individen med sin 

ensamhet. I dessa behandlingsmetoder finns det en möjlighet för grubblandet att få grund, det 

vill säga den äldre individen får ett perspektiv på den livsfas som den befinner sig i och 

kanske ta sig vidare i tankeverksamheten om livets stora frågor. Genom att möta denna livsfas 

med metoderna Djukanovic beskriver skulle en förståelse kunna öka inför sin livssituation, 

vilket skulle kunna hjälpa den äldre individen till att stärka dennes KASAM.  

 

Precis som det redan tidigare sagts i analysen under temat Social ensamhet kan det antas att 

omsorgstagaren känner sig maktlös även när det gäller att kunna påverka sin emotionella 

ensamhet. Att intervjupersonerna dessutom upplever att samhället inte prioriterar äldre 

individer och deras psykiska ohälsa kan därför antas förstärka detta: Den äldre individen tror 

inte på sig själv, och samhället gör inte det heller. Att arbeta med Empowerment kan då bli 

väldigt svårt då det krävs att det finns någon som tror på omsorgstagaren om den skall kunna 

genomföra det som den strävar efter. Varför skulle en omsorgstagare till exempel försöka ta 

tag i sin egna psykiska ohälsa om ingen tror på den och om hjälp ändå inte finns att få? Det 

blir således omöjligt innan den äldre individen ens har försökt. Dessa samhällsstrukturer som 

Askheim (2007, ss. 19–20) diskuterar går att ändra på men det behövs en gemensam ansträng-

ning från båda hållen för att det ska bli verklighet. Att samhället tar den äldre individens 

psykiska ohälsa på allvar är en bra start till en förändring. 

 

Grundberg (2015, ss. 1–7) visar i sin forskning att mental ohälsa är ett växande problem hos 

den åldrande befolkningen i Sverige och detta lägger i sin tur ett större ansvar på omsorgs-

personalen i hur de ska möta dessa besvär. Grundberg reflekterar kring två orsaker till varför 

äldre individer inte får professionell hjälp för sin psykiska ohälsa, där den första orsaken är att 

det finns ett stigma kring psykisk ohälsa. Den andra orsaken handlar istället om att ansvaret 
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för äldre individers ohälsa läggs på omsorgspersonalen vilka inte har nog med resurser för att 

de ska kunna ta hand om detta. Detta är i linje med vad intervjupersonerna beskriver här ovan, 

att även när de sökt vård har de varit svårt att få till den. Som Grundberg vidare menar har de 

äldre individernas dåliga mående normaliserat och av den anledningen är det svårt att få hjälp, 

varför omsorgspersonalen behöver utbildning för att kunna komma åt denna problematik. 

 

Enligt Karlsson med flera (2013, s. 79) tillhör individer med psykisk ohälsa en av de 

samhällsgrupper som kategoriseras som stigmatiserade, det vill säga att ha karaktärs-drag som 

betecknar en som annorlunda och som av samhället vidare beläggs med skam. Detta kan 

förklara att emotionell ensamhet hamnar i skymundan, både av omsorgstagarna själva som 

kanske inte väljer att berätta om sin ensamhet och sina besvär, men även av samhället som 

inte prioriterar problemet då ensamhet kan vara ett stigmatiserat och tabubelagt ämne. En 

äldre individ kan även bli allt sjukare och därmed inte orkar lika mycket som den har gjort i 

livet tidigare. Denna faktor kan också göra att omsorgstagarens ensamhet inte kommer upp till 

ytan, det vill säga sjukdomen kan fungera som en täckmantel för ensamhet att gömma sig 

inunder. Vidare kan det av omsorgspersonal normaliseras att den äldre individen inte vill 

utföra aktiviteter eller umgås med andra individer på grund av att den är för sjuk eller för trött. 

Det kan däremot vara så att den äldre individen istället lider av ensamhet, eller till och med av 

psykisk ohälsa, som då kan gå obemärkt förbi. I dessa beräkningar måste det dock tas med att 

det finns äldre individer som är frivilligt ensamma. Att tvinga med på aktiviteter är inte i 

enlighet med det som KASAM förordar. Att istället behöva motivera ger omsorgspersonalen 

en ny utmaning och en ytterst svår uppgift och kräver därför att omsorgspersonalen har nog 

med kunskaper och resurser för att kunna väga in alla dessa faktorer hanteringen av ensamhet. 

 

5.4 Omsorgspersonalens betydelse, kunskaper och resurser 

Följande tema kan besvara denna studies andra frågeställning: 

Vilka kunskaper och resurser har omsorgspersonal gällande hantering av äldre individers 

ensamhet på ett särskilt boende? samt denna studies femte frågeställning: 

Vilka möjligheter och svårigheter upplever omsorgspersonal att det finns gällande hantering 

av äldre individers ensamhet på ett särskilt boende. 

 

5.4.1 Resultat 

Har jag ont, är jag rädd, är jag ledsen så finns det alltid någon där och det tror 

jag är jätteviktigt (Anna) 
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Citatet ovan beskriver en av dem betydelse som omsorgspersonalen uttrycker att de har för 

sina omsorgstagare. Majoriteten av intervjupersonerna beskriver att den viktigaste färdigheten 

som krävs för att bemöta ensamhet är erfarenhet av yrket och att de känner sin omsorgstagare 

för att vidare kunna individualisera omsorgen som ges. Anna beskriver detta som en 

fingertopps-känsla för att kunna veta hur omsorgspersonalen ska motivera den äldre individen 

och för att kunna se om omsorgstagaren mår bra av att sitta själv eller om omsorgspersonalen 

ska försöka få den äldre individen att sitta med andra omsorgstagare. Fingertoppskänslan 

krävs således för att kunna avgöra om den äldre individens ensamhet är självvald eller inte. 

Diana menar att kontinuitet, tid och förtroende är de nyckelingredienser som behövs för att 

kunna hantera och motverka ensamhet. Intervjupersonerna upplever att deras personalstyrka 

är skicklig på detta och att de på så sätt kan anpassa sitt hanterande efter sina omsorgstagare. 

Cecilia beskriver omsorgspersonalens betydelse för omsorgstagarna genom att säga att ”Ja, 

man är då ibland både en man till en fru och tvärt om då, alltså att man fyller som en 

familjefunktion för dem, men även vårdare då. Så man har många roller att inta, inte bara 

undersköterska kan jag tycka många gånger”. 

 

Felicia beskriver detta också på ett liknande sätt: 

Vi blir väl som en familjemedlem i längden egentligen i och med att vi hjälper 

dem så mycket, vissa då. Alla har ju inte anhöriga så vi blir ju liksom en i deras 

vardag, så vi blir ju en familjemedlem egentligen. Man har den här, man lär 

känna dem på det här personliga planet och jag tror att det är det som är det 

viktigaste (Felicia) 

 

Att omsorgspersonalen fungerar som en familjemedlem för omsorgstagarna är något som alla 

intervjupersonerna förespråkar, men trots detta finns det en del svårigheter med att hantera 

omsorgstagarnas ensamhet. Svårigheterna kan hänga samman med vilken sorts ensamhet 

organisationen denna studies intervjupersoner arbetar inom prioriterar. På frågan gällande 

vilken sorts ensamhet organisationen i sin helhet väljer att lägga sina resurser på är den 

sociala ensamheten och detta antar intervjupersonerna beror på att emotionell ensamhet inte 

går att ta på. Organisationen väljer således att lägga sina resurser på sociala aktiviteter och 

detta kan göra gott för många, dock inte för alla omsorgstagare. Diana beskriver anledningen 

till detta genom att säga att ”Nej, men jag kan uppleva att det är mer aktiviteter för de som är 

uppgående eller de som är ganska pigga om man säger så, att det är mer aktiviteter för dem 

kanske än de då som, ja kanske är lite sämre eller så”. 
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Att det inte finns aktiviteter som är anpassade efter alla omsorgstagare gör också omsorgs-

personalens hantering av deras omsorgstagares ensamhet betydligt svårare då utbudet av 

aktiviteter inte finns i ett lika brett omfång. Något som också kan göra det problematiskt för 

omsorgspersonalen i hanteringen av ensamhet kan vara att det inte finns några allmänna rikt-

linjer från organisationen i hur de på bästa sätt ska hantera sina omsorgstagares ensamhet. I 

frågan gällande vilka riktlinjer omsorgspersonalen har uppger intervjupersonerna istället att 

de får skapa sina egna strategier på det särskilda boendet och samarbetet med kollegor kan 

således påverka hur de väljer att hantera ensamheten hos deras omsorgstagare. En av intervju-

personerna nämner den nationella värdegrunden och syftet den har att all vård – och omsorg 

skall utföras med en god kvalitét, där hantering av ensamhet ingår och att denna skall hanteras 

på ett sätt som får omsorgstagaren ska få uppleva värdighet i sin tillvaro. Intervjupersonen 

tycker att denna är väldigt viktigt och att det är centralt att med jämna mellanrum diskutera 

den eftersom att den sätter igång tankar om ensamhet och hur den ska hanteras på bästa sätt. 

 

Majoriteten av intervjupersonerna upplever att de inte har tillräckligt med resurser i form av 

tid, verktyg och stöd för att hantera sina omsorgstagares ensamhet. Majoriteten känner även 

att de skulle behöva ha mer utbildning gällande vissa aspekter av ensamhet för att de ska 

kunna hantera ensamhet hos deras omsorgstagare på ett värdigt sätt. Intervjupersonerna tror 

att de inte har tillräckligt med kunskap att hantera ångest och psykiska besvär vilket leder till 

att det är mycket enklare att medicinera bort sådana problem istället för att använda sig av 

andra metoder. Cecilia pratar också om ångest och att hon skulle vilja ha mer utbildning om 

de biverkningar en medicin kan ge i form av ångest för att hon på ett lättare sätt ska kunna 

avgöra varför en omsorgstagare beter sig på ett särskilt sätt. Cecilia säger: 

 

Det kan vara svårt att göra någonting åt det för att det kan ju ligga långt tillbaka 

och man känner inte att man inte har tid att lyssna, man har inte verktyg, man 

har inte kunskapen, man har inte resurserna, alltså man vet inte riktigt hur man 

ska gör eller vart omsorgstagarna ska vända sig (Cecilia) 

 

5.4.2. Analys 

Det intervjupersonerna i denna studie menar är av vikt för att kunna möta deras omsorgs-

tagare är att de skapar en relation med sina omsorgstagare som bygger på en trygghet och ett 

förtroende. Den relation intervjupersonerna menar är att de fungerar som en familjemedlem 

för omsorgstagaren vilket vidare belyser vilken betydelse omsorgspersonalen faktiskt har. Att 

skapa relationer med omsorgstagarna är också i linje med det som Djukanovics forskning 
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kommer fram till, vilken menar att det är viktigt att omsorgspersonalen och omsorgstagaren 

skapar en relation tillsammans som strävar efter att stärka omsorgstagarens egna styrkor. Att 

skapa relationer kan därför ge omsorgspersonalen en möjlighet att hantera omsorgstagarnas 

ensamhet genom att hanteringen kan individanpassas efter omsorgstagarens egna behov. Att 

skapa relationer innehållande rutiner som får omsorgstagaren att känna kontroll och en positiv 

inställning leder enligt forskaren till minskade depressiva symptom (Djukanovic 2017, ss. 22, 

16, 41, & 50). Detta kan även relateras till denna studies omsorgspersonal vilka spelar en stor 

roll då de skapar dessa rutiner för att hjälpa omsorgstagaren till en meningsfull vardag, vilket 

är i linje med en av grundpelarna i KASAM att känna meningsfullhet och delaktighet i livet 

(Westlund & Sjöberg 2005, s. 41).  Att ha en stabil arbetsgrupp där denna relation kan 

utvecklas med omsorgstagaren blir därför viktig för att utföra en god vård och för att hantera 

omsorgstagares ensamhet på bästa möjliga sätt. När det kommer till att inneha tillräckligt med 

kunskaper och resurser blir än en gång både Djukanovics och Grundbergs forskning av 

relevans. Djukanovic menar bland annat att den psykiska vården är otillräcklig och att den 

inte lever upp till den standars som den borde och vård av psykiska besvär läggs därför över 

på omsorgspersonalen som inte har nog med kunskap istället för professionella inom detta 

område (Djukanovic 2017, s. 9). Detta är i linje med Grundbergs (2015) tes om att 

omsorgspersonal får kliva in där sjukvården inte tar sitt ansvar till fullo. 

 

5.5 Innovativa idéer 

Följande tema kan besvara denna studies fjärde frågeställning: 

På vilket sätt använder omsorgspersonal sig av innovativa idéer gällande hantering av äldre 

individers ensamhet på ett särskilt boende och med vilken effekt?   

 

5.5.1 Resultat 

Innovativa idéer är interventioner mot ensamhet som är nytänkande och bryter mot 

traditionella sätt. Innovativa idéer måste alltså komma från någonstans för att nya strategier 

skall användas i hanteringen av ensamhet. I denna studies genomförda intervjuer framkommer 

det att nya idéer till sociala aktiviteter kommer från omsorgspersonalen själva. Nyfikenhet 

och eldsjälar bland omsorgspersonalen driver detta nytänk framåt och som gör att nya sociala 

aktiviteter testas. Detta sker bland annat under den sociala tiden som tidigare nämnts i tema 

två. Förslag till nya idéer kommer således inte uppifrån och inte heller från aktuell forskning. 

Implementeringsprocessen gällande innovativa idéer på det särskilda boendet denna studie har 

valt att inrikta sig på menar Cecilia kan ske på följande sätt: 
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[…] det sker på eget initiativ i så fall om det ska gå i stas så att säga, om det ska 

komma sådana nya idéer så behövs det kommer från oss. Och det är ju lite synd 

att det inte kan komma från någon enhetschef tillexempel, det kan jag tycka 

(Cecilia) 

 

På det särskilda boendet finns ett Nintendo Wii och på detta har omsorgstagarna testat att 

bowla Dock upplever Beata att detta spel är för avancerat för omsorgstagarna att kunna utföra, 

att det helt enkelt är för mycket knappar. Hon berättar att det finns en möjlighet att som 

omsorgstagare använda sig av Skype, men att detta blir problematiskt för att de inte har något 

inlogg vilket har gjort att tekniken de inte har använts. Hon säger att det inte heller har varit så 

stor efterfrågan och att det än så länge bara har varit en omsorgstagare som har velat använda 

Skype. Cecilia tror att Skype skulle kunna vara uppskattat, men att det krävs att någon driver 

detta vilket ingen i dagsläget gör. Hon beskriver dock en annan social aktivitet när de 

använder tekniken på följande sätt:  

 

[...] något som vi har haft på vår avdelning är att vi några gånger har spelat 

musik för våra gamla, en som tar fram en Ipad då och som går in Spotify eller 

något antar jag och då får de önska musik. Och det märks ju, alltså då önskar de 

ju gammal musik om vi säger så, som de har växt upp med. Alltså, sitter de inte 

och pratar annars så gör de det då, de sjunger med och det är rysnings-varning 

på det kan jag säga för det är bara å, det tycker jag är mysigt och det syns på 

dem alltså, då lever de upp och då tar vi ihop avdelningarna så vi är tillsammans 

då, de som vill givetvis. [...] (Cecilia) 

 

I intervjuerna framkommer det också att det på boendet finns allergi och att det av den 

orsaken inte kan använda djur i omsorgsarbetet. Majoriteten av omsorgspersonal tycker dock 

att detta är synd då det har funnits djur tidigare på boendet på besök och att detta var oerhört 

uppskattat av omsorgstagarna. På boendet finns en lokal där djur får vara och det har hänt att 

anhöriga tagit med sig sina djur, men att detta inte är något som händer regelbundet eller som 

benämns som en social aktivitet. 

 

5.5.2 Analys 

Hagan med fleras (2014, ss. 688–689) kunskapsöversikt gällande studier som rör intervent-

ioners effektivitet på äldre individers ensamhet visar på att spela tv-spelet Wii, robothundar 

och hjälp till att kontakta anhöriga via videosamtal lett till minskad ensamhet. Att driva frågan 

om videosamtal skulle därför kunna minska ensamheten hos omsorgstagarna på det särskilda 

boende denna studie har valt att inrikta sig på. Wii har det särskilda boendet testat, men 

omsorgspersonalen upplevde att detta var för komplicerat för att uppskattas. En av intervju-
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personerna upplever i allmänhet att de sociala aktiviteter som finns är för dem som är mer 

uppåtgående och friska och vilket den tycker är väldigt synd då de som till exempelvis har en 

demenssjukdom därför kan uteslutas ur dessa aktiviteter. Gällande innovativa idéer i form av 

djur framkommer det att det särskilda boendet inte kan ta del av detta då allergi förekommer 

och ett boende är ju både ett hem och en arbetsplats. Norling (2002, ss. 13, 18, 21–24) 

diskuterar flertal positiva effekter med djur. Eftersom att djur är en aktivitet som fungerar 

även för de med kognitiva svikt kan detta vara en aktivitet som passar dessa också. Norling 

menar också att djur kan hjälpa äldre individer att känna sig hemma på ett särskilt boende när 

dessa kommer dit. Här skulle robotdjur kunna fylla en funktion eftersom Hagan med fleras 

studie inte visade på någon signifikant skillnad i resultat mellan en levande hund och en 

robothund (Hagan m. fl., 2014 ss. 688–689). Om omsorgstagarna på det särskilda boendet 

denna studie valt att inrikta sig på fick tillgång till innovativa idéer skulle omsorgspersonalen 

således kunna hantera deras omsorgstagares ensamhet på ett mer mångfacetterat sätt.  

 

5.6 Avslutande sammanfattning av resultat och analys 

Här nedan redogörs det för en strukturerad tabell över denna studiens olika teman, de fråge-

ställningar varje tema har haft som ambition att besvara, en sammanfattning av varje tema 

samt en redogörelse för varje temas allra främsta slutsatser och hur detta kan förstås och 

förklaras utifrån denna studies teoretiska ram. Slutsatserna kommer vidare också att beskrivas 

och analyseras i denna studies nästkommande diskussionsavsnitt, 6.1 Slutsatser. 
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Modell 1: En strukturerad modell innehållande denna studies olika teman, frågeställningar, sammanfattning av 

studiens tema samt varje temas allra främsta slutsatser. (Illustrerad av denna studies författare) 

Tema Frågeställning Sammanfattning Slutsatser Teori 

Ensamhet på 

detta boende 
► Hur identifieras äldre 

individers ensamhet av 
omsorgspersonal på ett särskilt 

boende? 

► Genom att omsorgstagaren 

säger att den är ensam eller 
genom att den beter sig 

annorlunda, t.ex. är ledsen. 

► Om 

omsorgstagaren inte 
visar sig på dessa 

sätt att den är ensam 

finns risken att 
individens ensamhet 

inte 

uppmärksammas.  

 ► GOFFMANS 

TEORI OM STIGMA 
OCH SKAM kan 

förklara varför 

omsorgstagaren inte 
berättar om sin 

ensamhet. 

Social ensamhet ► Vilka åtgärder vidtas av 

omsorgspersonal gällande 
äldre individers ensamhet på 

ett särskilt boende och med 

vilka argument? 
 
► Vilka möjligheter och 

svårigheter upplever 

omsorgspersonal att det finns 
gällande hantering av äldre 

individers ensamhet på ett 

särskilt boende? 

► Social tid där aktiviteter 

utförs. Exempel på aktiviteter 
är att spela musik, spela spel, 

fika eller ta en promenad, för 

att skapa meningsfullhet och ett 
värdigt liv för omsorgstagaren. 
 
► Möjligheter ligger i att 

social tid ger utrymme för 
individanpassade lösningar. 

Svårigheterna ligger i att 

många omsorgstagare ändå 
väljer att inte delta.  

► Social tid ger en 

individanpassning 
som gör att de 

sociala aktiviteterna 

bör kunna anpassas 
till en rimlig nivå. 
 
► Det är en 

kunskapslucka 
varför vissa ändå 

inte väljer att delta.  

 ►KASAM kan 

förklara framgångar 
med social tid då 

teorin framhäver 

vikten av 
individanpassning. 

 

 
► EMPOWRMENT 

menar dock att 

genom att motivation 
kan deltagandet öka.  

Emotionell 

ensamhet 
► Vilka åtgärder vidtas av 
omsorgspersonal gällande 

äldre individers ensamhet på 

ett särskilt boende och med 
vilka argument? 
 
► Vilka möjligheter och 

svårigheter upplever 
omsorgspersonal att det finns 

gällande hantering av äldre 

individers ensamhet på ett 
särskilt boende? 

► Genom att ge tid till samtal 
eller avleda och prata om 

någonting annat. Medicinering 

om inget annat hjälper. 
 
►Emotionell ensamhet upplevs 

som den svåraste. 

Omsorgspersonalen ser sig ofta 
ensamma när det kommer till 

omsorgstagare som upplever 

psykisk ohälsa. Därav upplevs 
enbart svårig-heter och inga 

möjligheter. 

► Emotionell 
ensamhet uppleves 

som svårhanterlig.  

 
► Det finns en 

bristande kunskap i 

vissa aspekter av 
ensamhet samt att 

professionell hjälp 

inte fås när det 
behövs. Det visar på 

en allvarlig brist i 

omsorgen.  

 ►Om brister i 
kunskap finns hos 

omsorgspersonal 

gällande hantering 
av emotionell 

ensamhet kan det 

vara svårt att uppnå 
KASAM och 

EMPOWERMENT 

hos omsorgstagaren. 

Omsorgspersona

lens betydelse, 

kunskaper och 

resurser 

► Vilka kunskaper och 

resurser har omsorgspersonal 

gällande hantering av äldre 
individers ensamhet på ett 

särskilt boende?  
 
► Vilka svårigheter och 
möjligheter upplever 

omsorgspersonal att det finns 

gällande hantering av äldre 
individers ensamhet på ett 

särskilt boende? 

► Erfarenhet, 

fingertoppskänsla och att 

bygga en relation beskrivs som 
viktiga aspekter för att 

motverka ensamhet. 
 
► Det finns kunskapsluckor 
när det kommer till vissa 

aspekter av ensamhet. 

 
 

► Det saknas stöd, strategier 

och resurser från 
organisationen. 

► En stabil 

arbetsgrupp är 

viktig för att uppnå 
dessa 

kvalitetskriterier.  
 
►Kunskap och 
resurser krävs för 

att kunna möta alla 

aspekter av 
ensamhet (se 

reflektion i temat 

ovan).  

 ►Kontinuitet i 

personalgruppen är 

viktigt för att uppnå 
meningsfullhet hos 

omsorgstagarna och 

i deras vardag, vilket 
är i enighet med 

KASAM. 

Innovativa idéer ► På vilket sätt använder 

omsorgspersonal sig av 

innovativa idéer gällande 
hantering av äldre individers 

ensamhet på ett särskilt boende 

och med vilken effekt?  
 

► Personalen använder en 

surfplatta för att ha 

sångstunder.  
 
► Nytänk kommer från 

omsorgspersonalen och inte 

från organisationen.  
 

► Sångstunder 

skapar en 

gemenskap för 
omsorgstagarna. 

 
► Om personalen 

inte brinner för 

detta sker inget 

nytänk.  

 ►Teori används inte 

inom detta tema, 

dock kan innovativa 
idéer antas behövas 

för att kunna möta 

äldres individers 
behov för att vidare 

skapa ett KASAM och 

EMPOWERMENT 
hos omsorgstagaren.  
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6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer det att utifrån studies syfte, det vill säga att beskriva och analysera hur 

ensamhet hos äldre individer på ett särskilt boende hanteras av omsorgspersonal via praktiskt 

omsorgsarbete, presenteras en sammanfattning av de främsta slutsatser studiens Resultat och 

Analys visar på. Sammanfattningen kommer att utgå ifrån Tabell 1 som illustreras här ovan. 

Slutligen kommer det att ges förslag på vidare forskning gällande ensamhet på särskilda boen-

den för att till sist redogöra för några egna reflektioner som har uppstått under arbetets gång. 

 

6.1 Slutsatser 

I Socialstyrelsens rikstäckande undersökning från 2016 gällande äldre individers upplevelser 

av deras äldreomsorgs så framkom det att omkring 94 000 individer med äldreomsorg känner 

sig ensamma. Detta resultat ledde till denna studies syfte som handlar om att försöka få fram 

hur omsorgspersonalen hanterar denna ensamhet hos sina omsorgstagare rent praktiskt i deras 

arbete. I intervjuerna som denna studie har utfört visade det sig att ensamhet på ett särskilt 

hanteras på en rad olika sätt och att det finns både möjligheter och svårigheter gällande detta. 

 

Utifrån studiens första tema, Ensamhet på detta boende, kan det utläsas att ensamhet på det 

särskilda boendet finns och att detta kan identifieras av omsorgspersonalen på två olika sätt: 

antingen att den äldre individen säger att den är ensam eller att den uppför sig på ett annor-

lunda sätt. Intervjupersonerna menar dock att det kan vara svårt att veta om en omsorgstagare 

är ensam om den inte kan uttrycka detta på något sätt, vilket blir särskilt problematiskt om 

omsorgstagaren har en sjukdom som inte talar till dennes fördel. Ytterligare en slutsats som 

kan utläsas från studiens första tema är att ett särskilt boende inte helt och hållet kan ”bota” 

omsorgstagarens ensamhet och att detta kan hänga samman med de förväntningar omsorgs-

tagaren har innan den äntrar ett särskilt boende. Om ett särskilt boende inte lever upp till de 

förväntningar den äldre individen har så kan den således istället känna sig mer ensam än förut. 

För att koppla detta tema till studiens syfte så beror det på hur ensamhet kan yttras och vidare 

identifieras av omsorgspersonal om och hur omsorgstagarnas ensamhet kan hanteras. Om det 

inte yttrar sig på dessa sätt som ovan nämnts kan det antas att ensamheten går obemärkt förbi. 

 

Utifrån studiens andra tema, Social ensamhet, kan det utläsas att social ensamhet är ett faktum 

på det särskilda boende studien har valt att inrikta sig på och att intervjupersonerna genom-

gående menar att denna sorts ensamhet är den som är lättast att hantera. Hur den hanteras kan 
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ske på olika sätt där bland annat pub – och filmkvällar samt sång – och musiktillfällen är 

några av de aktiviteter som sker eller som har skett regelbundet på det särskilda boendet. 

Något annat som omsorgspersonalen använder sig av för att hantera deras omsorgstagares 

ensamhet är social tid där det också ges en möjlighet att individanpassa de sociala aktiviteter 

som erbjuds. Dock menar intervjupersonerna att det är väldigt svårt att få omsorgstagarna att 

delta i sociala aktiviteter och att orsaken till detta är att omsorgstagarna är missnöjda med sin 

livssituation och att de därför inte är särskilt motiverade att delta i aktiviteter. Ytterligare en 

slutsats som kan utläsas från studiens andra tema är att en träffpunkt skulle vara en aktivitet 

som skulle ge omsorgstagarna en känsla av meningsfullhet i tillvaron och i livet. Slutligen kan 

därför nämnas att beroende på vilket gensvar omsorgspersonalen får av omsorgstagarna vad 

gäller de aktiviteter som finns påverkar också hur omsorgspersonalen kan hantera omsorgs-

tagarnas ensamhet. Aktiviteterna måste således vara individanpassade för att nå en framgång. 

 

Utifrån studiens tredje tema, Emotionell ensamhet, kan det utläsas att denna sorts ensamhet 

beskrivs som svårast att hantera för omsorgspersonalen. Saknaden efter anhöriga framställs 

som en vanlig orsak till emotionell ensamhet. Flera av intervjupersonerna upplever att ensam-

het och psykisk ohälsa läggs på dem och att det är svårt för dem att få hjälp i form av kunskap 

och resurser från vården gällande de psykiska besvären. Detta är även en stor hälsorisk för de 

äldre individer som upplever ensamhet och det går också emot den nationella värdegrunden. 

För att koppla detta tema till studiens syfte så hanterar omsorgspersonal emotionell ensamhet 

utifrån de kunskaper och resurser som de har i form av fingertoppskänsla, erfarenhet och ett 

samarbete kollegor emellan. Detta kan till exempel vara att konversera med omsorgstagaren, 

att försöka få den att tänka på något annat samt att uppmuntra och motivera den till att göra 

det den kan. När detta inte är tillräckligt och omsorgspersonalen inte får den professionella 

hjälp som de behöver står omsorgspersonalen själva och kan därför inte hantera ensamheten. 

 

Utifrån studiens fjärde tema, Omsorgspersonalens betydelse, kunskaper och resurser, kan det 

utläsas att intervjupersonerna upplever att de inte har några riktlinjer för att hantera ensamhet 

och att de strategier som uppstår har de själva skapat med varandra. De upplever också att 

relationen med omsorgstagaren är viktig för att det skall kunna utföras ett gott omsorgsarbete. 

Omsorgspersonalen beskriver att de spelar en stor roll i omsorgstagarnas liv, speciellt för dem 

som inte har några direkta anhöriga. Banden som uppstår är inte endast professionella utan 

även personliga och flera av intervjupersonerna beskriver att de utöver omsorgspersonal även 

kan agera som en familjemedlem, en släkting eller en vän. Vissa aspekter av ensamhet, de 
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som kännetecknas med ångest eller med psykisk ohälsa, upplever flera av intervjupersonerna 

att de skulle behöva ha mer utbildning inom. Flera uttalar att de upplever att problemen 

medicineras bort och att det skulle finnas andra sätt att hantera ensamheten på. Att 

omsorgspersonalen inte känner att de har nog med kunskap gällande en viss sorts ensamhet 

visar på en allvarlig brist som gör att omsorgstagaren ligger i riskzonen för att inte få en 

adekvat vård. Att även omsorgspersonalen inte upplever sig ha stöd uppifrån gällande psykisk 

ohälsa visar på en oroväckande brist i vården och gör omsorgstagare med psykisk ohälsa till 

en utsatt grupp. För att koppla detta tema till studiens syfte menar omsorgspersonalen att 

relationen mellan dem och deras omsorgstagare hänger samman med hur de kan hantera 

omsorgstagarens ensamhet. En stadigvarande personalgrupp är därför viktigt för att kunna 

arbete med ensamhet på ett adekvat sätt och för att ensamma omsorgstagare vidare skall få en 

god vård – och omsorg. 

 

Utifrån studiens femte och sista tema, Innovativa idéer, kan det utläsas att ett nytänk kommer 

från en engagerad omsorgspersonal och att det inte är något som uppmuntras uppifrån. Om 

ingen av omsorgspersonalen driver en social aktivitet kommer den heller inte att ske. Detta 

leder till att hur ensamhet hanteras bygger på omsorgspersonalens intresse och kunskap och 

kan därför skilja sig stort åt beroende på vilken omsorgspersonal som arbetar. Detta kan göra 

att innovativa idéer som visat sig ge ett positivt resultat i forskning inte implementeras, vilket 

kan ses som en brist för att få kvalité i vård – och omsorgen. Hanteringen av omsorgstagarnas 

ensamhet kan således bli svår om omsorgspersonalen agerar efter sina traditionella strategier 

som inte alltid fungerar, varför omsorgspersonalens inställning till hantering av ensamhet kan 

göra att de upplever att det inte finns någonting som kan hjälpa mot deras omsorgstagares 

ensamhet. Om organisationen då prioriterade att implementera nya idéer som visat sig ge 

goda resultat i forskning skulle omsorgspersonalen få fler verktyg att hantera ensamhet med. 

Även ett nytt synsätt skulle kunna växa fram för hur omsorgspersonalen kan hantera deras 

omsorgstagares ensamhet på ett särskilt boende. 

 

Modellen nedan, det så kallade Ensamhetens träd föreställer ensamheten en äldre individ kan 

känna och faktorer som påverkar denna känsla. I mitten av stammen utgör omsorgs-tagaren 

och dennes ensamhet på ett särskilt boende. Rötterna utgör individuella faktorer, så som 

personlighetsdrag som påverkar hur den äldre individen upplever ensamhet. I kronan står 

omsorgspersonalens hantering av ensamheten. Denna påverkas av fem stycken faktorer som 
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sprider ut sig som grenar. Alla dessa grenar påverkar sin tur omsorgstagarens ensamhet på ett 

särskilt boende. 

 

Modell 2: Ensamheten träd, vilken beskriver vad som kan påverka hanteringen av omsorgstagarens ensamhet. 

Hantering som dels kan influeras av trädets krona, dels av trädets rötter. (Illustrerad av denna studies författare) 

 
 

 

 

6. 2 Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång uppkom det allt fler frågor som behövde besvaras gällande äldre 

individers ensamhet och hanteringen av dessa. Denna studie ger en översikt för själva 

hanteringen, dock fördjupar den sig inte i individuella faktorer hos omsorgstagaren som kan 

påverka utfallet. Det skulle därför behövas mer forskning som även tar sig an detta perspektiv 

för att förstå hur omsorgstagarens individuella faktorer påverkar dennes ensamhet. En av 

dessa individuella faktorer som vi inte har beskrivit och analyserat är hur det kommer sig att 

social tid som kan individanpassas inte gör att alla omsorgstagare väljer att delta. Då social tid 

kan bli fullständigt individanpassad bör KASAM kunna uppnås. En djupdykning i 

omsorgstagaren och dennes ensamhet skulle således kunna fylla denna lucka och vidare bidra 
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med en förståelse för den sociala tidens möjligheter och begränsningar. Hur genus, klass och 

geografi kan påverka omsorgstagarens olika utgångspunkter är också intressanta teoretiska 

ramar för att få en fördjupning i hur omsorgstagaren i sig själv är en påverkande faktor för 

sociala aktiviteters framgångar. Denna forskning bör då ske med omsorgstagarna själva som 

intervjupersoner för att få fram ett adekvat resultat, likväl som att få fram omsorgstagarens 

egen berättelse om sin ensamhet istället för att någon annan förtäljer berättelserna åt den. 

 

6.3 Egna reflektioner 

Omsorgspersonalens egna engagemang, intresse och strävan efter att ge omsorgstagaren den 

bästa vården som möjligt kan är den största faktorn som möjliggör att omsorgstagaren kan få 

ett värdigt liv. Trots tidsbrist, fysiskt och psykiskt krävande arbete och bristande stöd från 

sjukvården väljer ändå omsorgspersonal att prioritera omsorgstagarens behov i många fall 

före sina arbetsvillkor. Professionella band blandas ihop med personliga och omsorgs-

personalen kan bli det enda som vissa omsorgstagare kan likna vid en familj. Detta gör 

omsorgsarbetet till någonting extraordinärt, ett arbete som både kan ta och ge enormt mycket 

på samma gång. Omsorgspersonalen sätter guldkant på en tillvaro i en människas sista livsfas. 

Hur samhället kan visa uppskattning nog till denna omsorgspersonal som tar hand om våra 

äldre är en diskussionsfråga. Att lyssna på dem när de påtalar brister, såsom tidsbrist och att 

mer resurser krävs är en bra början. För trots detta ibland omöjliga uppdrag, att ge en 

multisjuk äldre individ ett värdigt liv i dennes sista livsfas, brinner ändå omsorgspersonalen 

för sitt jobb. När vi frågar om det är något mer intervjupersonen vill lägga till uttrycker Anna 

det så här: ”Att jag älskar mitt jobb, om det betyder något. [...]”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Bara för att man bor på ett boende så kan man ju ändå vara ensam” 
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Bilaga A – Informationsbrev 

Hej! 

  

Jag heter Ulrika Eriksson och tillsammans med min kurskamrat Sofia Karlsson håller vi på att 

skriva vår C-uppsats om hur man bemöter och hanterar äldres ensamhet på särskilda boenden. 

Vi studerar båda på Socionomprogrammet och går vår sjätte termin. Jag har arbetat inom 

äldreomsorgen under flera år som vårdbiträde, och Sofia har praktiserat som enhetschef inom 

äldreomsorgen och där av blev vi intresserade att skriva om detta ämne. 

 

Vår studie syftar till att studera hur omsorgspersonal upplever att de kan arbeta med äldres 

ensamhet på särskilda boenden på individuell och organisationsnivå, vilka resurser som finns 

men också vilka svårigheter som kan uppstå.   

  

Vi hoppas att några av er vill hjälpa oss i detta och ställa upp på intervju. Intervjun är enskild 

och beräknas pågå i cirka en timme. Deltagare i intervjun blir anonymiserade och den 

information vi samlar in kommer endast användas till vår studie för att sedan förstöras. Att 

delta i intervjun är frivilligt vilket innebär att du när som helst under intervjun kan avbryta din 

medverkan. Du kan även avstå att svara på frågor du inte vill eller kan svara på under 

intervjun. Intervjun kommer att spelas in men kommer sedan tas bort när den fyllt sitt syfte.  

 

Vi skulle vara väldigt tacksam om du ville vara med och delta i vår studie. Dina kunskaper 

och erfarenheter skulle vara ett stort bidrag till vår uppsats.  

  

Om du är intresserad att delta får du gärna kontakta oss via mail. Du kan även kontakta oss 

om du har några frågor, både innan eller efter intervjun. Du kan även kontakta vår professor, 

Jan Peterson vid ytterligare frågor.  

  

Vi är tacksamma för din medverkan! 

  

Med vänliga hälsningar 

Ulrika Eriksson - ue222bj@student.lnu.se 

Sofia Karlsson - sk222pf@student.lnu.se  

Jan Petersson - jan.petersson@lnu.se 
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Bilaga B – Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

Vilken utbildning har du? 

Hur länge har du arbetat med detta yrke? 

Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

Hur många omsorgstagare finns på denna arbetsplats? 

 

Tema 1 – Ensamhet på ett särskilt boende 

Vilket behov är det primära på detta särskilda boende? Varför? 

Hur definieras ensamhet på detta särskilda boende? 

Hur utmärker sig ensamhet hos omsorgstagare på detta särskilda boende? 

I vilken utsträckning finns ensamhet hos omsorgstagare på detta särskilda boende? 

På vilket sätt influerar detta särskilda boende omsorgstagarnas ensamhet? 

 

Tema 2 – Emotionell ensamhet (Empowerment) 

Vilken roll spelar du när det kommer till omsorgstagarnas ensamhet? 

Vilka möjligheter/ hinder upplever du i samband med att möta omsorgstagarnas ensamhet? 

Hur motiverar du omsorgstagarna att de själva kan förbättra sin situation? 

På vilket sätt kan omsorgstagarna själva påverka sin ensamhet? 

 

Tema 3 – Social ensamhet (KASAM) 

Hur aktiveras omsorgstagarna på detta särskilda boende? 

Vilket syfte har dessa aktiviteter? 

Vad tror du dessa aktiviteter ger omsorgstagarna? 

På vilket sätt kan omsorgstagarna själva påverka vilka aktiviteter som finns? 

 

Tema 4 – Hantering av ensamhet på ett särskilt boende 

Vilket av dessa problem är det största på detta särskilda boende? 

Upplever du att du har tillräckligt med kunskap för att hantera omsorgstagarnas ensamhet på 

detta särskilda boende? Varför/Varför inte? 

Vilken hjälp finns det för äldre som känner sig ensamma och besväras mycket av sin 

ensamhet? 
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Vad är lättare/svårare i hantering av omsorgstagarnas ensamhet på detta särskilda boende? 

Vilka strategier använder du dig av för att hantera omsorgstagarnas ensamhet på detta 

särskilda boende? Varför?  

Vilka riktlinjer och utbildningar har du i att hantera ensamhet hos omsorgstagarna? 

 

Tema 5 – Hantering av ensamhet inom organisationen 

Får du stöd från organisationen gällande hantering av omsorgstagarnas ensamhet Hur? 

Vilka behov upplever du prioriteras i organisationens hantering av ensamhet? Varför? 

Hur upplever du att dessa är relevanta/tillräckliga för den ensamhet som finns? 

Hur upplever du att dessa fungerar? 

 

Tema 6 – Innovativa idéer 

På vilket sätt arbetar ni aktivt på detta särskilda boende för att anpassa er hantering av 

ensamhet hos omsorgstagarna?  

Vilken sorts ensamhet skulle du säga att äldre här känner? 

Har ni använt djur i ert omsorgsarbete? Om ja, på vilket sätt? 

Har ni använt teknologi i ert omsorgsarbete med ensamhet, så som Skype-samtal, Tv-spel, 

Robotdjur eller liknande? Om ja, ge exempel! 

Tror du att ensamhet kommer hanteras annorlunda i framtiden? Varför? På vilket sätt? 

 


