
Kandidatuppsats 
Organisering och ledning av arbete och välfärd 180 hp

Ensam är stark?

En studie om hur undersköterskor definierar, kartlägger
och arbetar med ensamhet bland äldre på särskilt
boende

Självständigt arbete inom socialt arbete
15 hp

Stehag 2019-07-31

Martin Vestman



	   i	  

 

 

 

 

 

   Ensam är stark? 

- En studie om hur undersköterskor definierar, kartlägger och   
arbetar med ensamhet bland äldre på särskilt boende 

	  

 

 Martin Vestman 

  

 

 

 

 

2019-07-31 

Akademin för hälsa och välfärd 

Organisering och ledning av arbete och välfärd 

Kandidatuppsats i Socialt arbete, 15 hp 

Handledare: Niklas Westberg 



	   ii	  

Svensk titel: Ensam är stark? En studie om hur undersköterskor definierar, kartlägger 
och arbetar med ensamhet kopplat till åldrade. 

Författare: Martin Vestman   

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att belysa hur arbetet mot ensamhet bland 
äldre ser ut och hur undersköterskor arbetar för att kartlägga äldres psykosociala behov 
med frågeställningar som handlar om hur ensamheten bland äldre synliggörs, hur 
undersköterskor arbetar för att kartlägga arbetet mot ensamhet utifrån värdegrunden och 
hur undersköterskorna bemöter äldre personer som upplever ensamhet. För att besvara 
dessa frågeställningar har sju semistrukturerade intervjuer genomförts och sedan 
analyserats ur ett hermeneutiskt perspektiv. Resultatet av denna studie visar på att 
åldrande och ensamhet kan förstås utifrån fysiska begränsningar och ett minskat socialt 
kontaktnät. Arbetet med äldre och ensamhet utifrån socialstyrelsens värdegrund har visat 
sig vara en kombination av aktivitetsteorin och disengagemangsteorin i och med den 
personcentrerade vården utifrån mina intervjupersoners subjektiva uppfattningar. 
Värdegrundens tre mål som handlar om att skapa en personcentrerad vård, att respektera 
de äldre och att vårdpersonal ska ha en adekvat utbildning är behandlade utifrån mina 
intervjupersoners svar. Den personcentrerade vården och respekten för de äldre 
behandlas genom kontaktmannaskap, samtal med den äldre och anpassning av 
vårdinsatserna efter situation och individ. Det verkar dock vara en svårighet att kartlägga 
de äldres psykosociala omsorgsbehov utifrån värdegrundens riktlinjer i och med att 
undersköterskor har svårigheter att kommunicera med omsorgstagarna. 
 
 
Nyckelord: Ensamhet, åldrande, värdegrund, äldreomsorg, undersköterska, socialt 
arbete.  



English title: Lonely and strong? A study about how assistant nurses define, chart 
and work with loneliness connected with aging. 
Authors: Martin Vestman 

Abstract: The aim with this study was to illuminate the work with loneliness among 
older people and how assistant nurses work to chart older peoples psychosocial 
needs with following framing of questions: How does loneliness appear among older 
people? How does assistant nurses work to chart the work with loneliness among 
older people according to socialstyrelsens values? How does assistant nurses work 
with loneliness among older people? To answer those questions, I used seven 
qualitative semi-structures interviews and then analyzed it from a hermeneutical 
perspective. With that background, I temathisized the interviews to the concepts 
aging and loneliness, work with charting of the work with loneliness among older 
people from Socialstyrelsens values, the teory of activity and the theory of 
disengagement. The results showed that loneliness among older people was 
understood through physical disabilities and a lack of social network according to the 
persons who was interviewed. The work with older people according to 
Socialstyrelsens values (SFS 2001:453) has shown to be a combination with the 
theory of activity and the theory of disengagement because of the individually 
oriented care. According to the three themes and goals of Socialstyrelsens values 
(SFS 2001:453) to create an individually oriented care, to respect older people and 
that the staff should have an adequate competence was partly processed according to 
my respondents answers. The individually oriented care and the respect for the older 
people were connected when the assistant nurses work with liaisonship, social 
interactions with the individual and adaptation of the care depending on the 
individual and situation. It also seems that there are some issues with the charting of 
older peoples psychosocial needs according to Socialstyrelsens values because of an 
communication problem between the caretakers and the assistant nurses according 
to the persons who were interviewed, which means that the goal about adequate 
education partly is processed. 
 
  
Keywords: Loneliness, old people, Socialstyrelsens values, elderly care, assistant 
nurse, social work. 
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tagit sig tid att medverka till intervjuerna.  
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att fullfölja utbildningen.  
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1. Inledning och problemformulering  

1.1 Inledning 
Att befolkningen blir äldre beskriver statistiska centralbyråns rapport 
Befolkningsstatistik i sammandrag 1960-2018. Där framgår det att Sveriges befolkning 
över 65 år kommer att öka med 309 000 individer till år 2028. Detta bevisar att det 
finns ett behov av studier som behandlar äldres livsvillkor.  

Enligt Tiilikainen och Seppänen (2016) och Golden et al. (2009) upplever många 
individer över 65 år ensamhet. En av de vanligaste orsakerna till detta är ett minskat 
socialt kontaktnät, samt vilken kunskap professionen behöver för att bemöta denna 
målgrupp för att angripa problemet med ensamhet bland äldre. 

I och med mitt arbete som undersköterska på ett särskilt boende för äldre har det 
uppstått en nyfikenhet kring ämnet ensamhet och hur vårdpersonal uppmärksammar 
äldres känsla av ensamhet i arbetet. Här blev det tydligt att många äldre hade förlorat 
livskamrater, familjemedlemmar och/eller nära vänner. När de äldre dessutom 
drabbas av sjukdomar och olika funktionsnedsättningar blir relationer och 
mellanmänskliga möten svåråtkomliga och begränsade. 

Vidare beskriver Kajonius och Kazemi (2015) att ensamheten bland äldre 
förekommer oftare på särskilda boenden än inom hemtjänsten. Detta beror på att 
fysiska och psykiska svårigheter förekommer i större utsträckning på dessa boenden, 
vilket sedan i sin tur ökar känslan av ensamhet. Det är mot bakgrund av detta som 
det blir relevant att studera särskilt boende för äldre när man ska studera ensamhet 
bland äldre.  

För att nå en lösning på problematiken med ensamhet bland äldre menar Meranius 
(2010) att man bör arbeta för att främja delaktighet inom äldreomsorgen. Detta 
innebär att den äldre ska uppleva självständighet och vårdpersonalen behöver visa 
förståelse och intresse för den äldres liv och behov.  

Utifrån ovan beskrivning vill jag undersöka hur vårdpersonal på ett särskilt boende 
arbetar för att motverka ensamhet bland äldre utifrån socialtjänstlagens värdegrund i 
5 kap 4 § (SFS 2001:453). Lundgren, Sunesson och Thunved (2018) beskriver att 
värdegrunden handlar om att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna 
välbefinnande där respekt och delaktighet är två centrala begrepp. För att 
åstadkomma detta är det alltså relevant att studera fältet ensamhet och åldrande ur ett 
professionsperspektiv där undersköterskorna som utför vården är i centrum, då 
ensamheten är en faktor och en problematik som påverkar äldres välbefinnande. 	   

Att studera hur undersköterskor arbetar för att motverka ensamhet bland äldre berör 
det sociala arbetet på en samhällelig nivå. I alla samhällen (Nygren 2009) finns det 
behov som behöver hanteras och ensamhet bland äldre är ett sådant. Det sociala 
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arbetet i denna kontext kan därmed konkretiseras som att arbetet med ensamhet 
bland äldre är ett socialt uppdrag från samhället. 

Socialt arbete är också ett tvärvetenskapligt forskningsområde (Nygren 2009), vilket 
innebär att det går att ställa många frågeställningar av olika karaktär inom det sociala 
arbetet, men att det berör ett socialt problem. Ensamhet bland äldre är således ett 
socialt problem då forskningen som ovan beskrivits belyser att det är en problematik. 
Studien berör också det sociala arbetet utifrån Sune Sunessons definition (Nygren 
2009) då den berör relationen mellan omsorgstagare och människovårdande 
organisation. Utifrån denna studie blir då ensamheten bland äldre något som berör 
denna relation då omsorgstagaren kan ha ett behov av att lindra sin upplevelse av 
ensamhet medan omsorgsgivaren behöver strategier för att angripa problematiken 
hos den äldre. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att genom intervjuer med undersköterskor belysa hur ensamhet 
bland äldre synliggörs på ett särskilt boende och hur undersköterskor arbetar för att 
kartlägga de äldres psykosociala omsorgsbehov utifrån socialtjänstlagens värdegrund.  

De frågeställningar som denna uppsats bygger på är följande: 

•   Hur ser undersköterskor som arbetar på ett särskilt boende på ensamhet 
kopplat till åldrande? 

•   Hur kartlägger och identifierar intervjupersonerna psykosociala 
omsorgsbehov utifrån värdegrunden som styr äldreomsorgen?  

•   Hur upplever intervjupersonerna att de bemöter de äldres känslor av 
ensamhet?” 

1.3 Bakgrund 
Detta avsnitt har som målsättning att ge en förståelse om uppsatsens kontext. Till en 
början kommer jag att redogöra för äldreomsorgen ur ett generellt perspektiv med 
fokus på särskilt boende eftersom det är centralt för studien, komplexiteten med 
ensamhetsbegreppet och vilken ensamhetsdefinition som kommer att användas i 
denna uppsats. Sedan presenteras lagar och riktlinjer som är centrala för arbetet med 
ensamhet bland äldre. Utifrån denna studie är det socialtjänstlagen och värdegrunden 
som är central då dessa styr undersköterskornas arbete mot ensamhet bland äldre på 
särskilda boenden. Jag kommer med andra ord utgå från att ensamhet bland äldre är 
något som hindrar äldreomsorgens arbete med värdegrunden eftersom den äldre 
bland annat ska få en meningsfull tillvaro och få ett meningsfullt liv. 
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1.3.1 Äldreomsorgen 

Enligt socialstyrelsens rapport Bostad i särskilt boende är den enskildes hem (2011) 
framkommer benämningen särskilt boende i samband med äldrereformen som trädde 
i kraft år 1992. Äldrereformen innebar att kommunerna fick ett samlat ansvar för 
äldreomsorgen. Särskilt boende blev det gemensamma namnet för flera 
boendeformer som anpassas för äldre med ett stort behov av vård och omsorg. 
Tidigare beteckningar inom det kommunala ansvarsområdet innan äldrereformen 
trädde i kraft var ålderdomshem, gruppboende och servicehus. Ett syfte med 
äldrereformen var att jämställa dessa olika boendeformer. Målet var att 
institutionsplatser skulle avvecklas och alla människors rätt till egen bostad skulle 
säkerställas, samt att varje människa hade rätt till självständiga boenden med 
hyreskontrakt. 

Kommunal äldreomsorg innefattar bland annat ledsagarservice, dagverksamhet, 
hemtjänst, anhörigstöd och äldreboenden (Sand 2007). Det är äldreboenden som 
denna studie avser att behandla. Det finns olika benämningar på dessa men jag 
kommer i denna uppsats likt socialtjänstlagen att använda mig av ”särskilt boende”, 
vilket är ett behovsprövat boende för service, vård och omsorg för äldre som 
kommunerna ska tillhandahålla personer som behöver stöd och service under dygnets 
alla timmar utifrån 5 kap. 5 § SoL (SFS 2001). 

Socialtjänstlagen är en ramlag som reglerar kommuners sociala stöd och ekonomiska 
bistånd (Sand 2007). Det innebär i praktiken att det är få saker som är reglerade i 
detalj, vilket medför att den kommunala äldreomsorgen ser olika ut mellan olika 
kommuner och utförare. Börjesson (2013) tolkar detta som att det ger socialarbetare 
ett utrymme att inom givna ramar utforma arbetet utifrån den enskilde 
omsorgstagarens behov. 

1.3.2 Begreppet ensamhet 

Forskare verkar vara överens om att ensamhetsbegreppet är komplext. Westberg 
(2012) menar att begreppet ligger i släktskap med andra begrepp med liknande 
betydelser såsom exempelvis allena, avskild, isolerad och enskild. Andersson (2013) 
belyser problematiken kring att definiera begreppet och beskriver skillnaden mellan 
olika ensamhetsbegrepp där han gör en skillnad mellan ensam, ensamstående, ensamhet 
och avskildhet:  

•   Ensam betyder att någon är fysiskt ensam.  
•   Ensamstående som ett specifikt civilstånd.  
•   Ensamhet är en subjektiv upplevelse.  
•   Avskildhet som ett självvalt tillstånd en individ tillfälligt kan försätta sig i. 

Andersson (2013) beskriver mot bakgrund av komplexiteten med 
ensamhetsbegreppet att det finns en positiv och negativ ensamhet. Begreppet 
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avskildhet är ett positivt ensamhetsbegrepp i och med att det är självvalt och frivilligt, 
medan ofrivillig ensamhet är negativ. Ett exempel på negativ ensamhet handlar om 
att en individ på grund av sjukdom inte kan delta i de aktiviteter hen vill, vilket kan 
leda till ångest då hen är beroende av andra människor och sociala sammanhang. 
Detta styrker även De Jong-Gierveld och Raadschelders (1982) som menar att 
forskare generellt brukar skilja mellan positiv och negativ ensamhet.  

Då ensamhetsbegreppet har många betydelser och därmed är svårdefinierat har 
forskare som studerat ämnet kunnat komma överens om tre punkter som definierar 
ensamhet: (1) ensamhet är en subjektiv upplevelse, (2) är något smärtsamt, (3) 
ensamhet beror på brister i en människas sociala relationer (Pepplau & Perlman 
1982).  

Ensamhetsdefinitionen som denna uppsats kommer att behandla utgår från Weiss 
(1973) som skiljer mellan emotionell ensamhet och social ensamhet. De Jong (1982) 
menar också att detta är en allmänt accepterad ensamhetsdefinition. 
 
Den emotionella ensamheten är en avsaknad av ett nära intimt band, såsom 
exempelvis en partner. Denna typ av ensamhet kan endast bli lindrad genom ett nytt 
nära band eller att komma tillbaka till det man förlorat. Weiss (1973) hänvisar till 
organisationen ”parents without partners” som används som exempel för att den 
emotionella ensamheten inte kan försvinna med exempelvis ny vänskap. De som 
ansluter sig till organisationen som består av ensamstående föräldrar går med i hopp 
om att bli av med sin ensamhet, men så länge de inte skaffar sig ett nytt nära och 
intimt band med en annan människa kommer de inte att bli av med sin ensamhet. 
Känslor kopplade till emotionell ensamhet kan vara ångest och tomhet. Den 
emotionella ensamheten kan också leda till en överkänslighet som av andra kan 
uppfattas som annorlunda.  
 
”Parents without partners” är snarare ett bevis på den andra typen av ensamhet som 
Weiss (1973) benämner som den sociala ensamheten. Denna ensamhet beror på en 
brist av att tillhöra ett socialt nätverk där man passar in och blir accepterad. Ett bevis 
på denna ensamhetens existens genomfördes genom en pilotstudie i Boston där 
nyinflyttade par deltog. Kvinnorna upplevde ensamhet trots att de hade en man, och 
männen upplevde inte denna ensamhet då de fick tillgång till en gemenskap på 
arbetsplatsen. Dessa sociala band karaktäriseras bland annat av gemensamma 
intressen. Den sociala ensamheten kan kopplas med känslor som uttråkad, mållös och 
marginaliserad. Den sociala ensamheten karaktäriseras också av ett behov av att 
tillhöra en gemenskap som accepterar individen.  

1.3.3 Arbetet med ensamhet bland äldre utifrån värdegrunden 

Socialstyrelsens skrivelse Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial 
(2012) riktar sig till de yrkeskategorier som har ansvar för äldre personers vård och 
omsorg inom socialtjänsten. Detta kan exempelvis vara chef, undersköterska eller 
vårdbiträde. Denna skrivelse kommer att vara central för studien då den beskriver hur 
undersköterskor ska arbeta för att applicera socialstyrelsens värdegrund i sitt dagliga 
arbete.  
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Värdegrunden innebär att arbetet med äldre personer ska planeras så att de får ett 
värdigt liv och känner välbefinnande. Definitionen av värdegrund definierar 
socialstyrelsen på följande sätt: 

En värdegrund visar vilka etiska värden och normer som ska ligga till grund för en verksamhet. 
Den tydliggör värderingar och kan ses som ett etiskt förhållningssätt, som ska fungera som ett 
stöd för alla medarbetare i deras arbete. För att en värdegrund ska fungera som ett sådant stöd 
behöver den också bli konkret – värdegrunden visar inriktningen och i det vardagliga arbetet 
måste den rent praktiskt påverka tankar och handlingar (Socialstyrelsen 2012:6). 

I socialtjänstlagens 5 kap 4 § presenteras den nationella värdegrunden:  

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv 
och känna välbefinnande (värdegrund).  

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo 
självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull vardag (SFS 
2001:453). 

Värdegrunden återfinns inom hela äldreomsorgen i Sverige. Med andra ord finns den 
både i den offentliga och den enskilt bedrivna verksamheten (Lundgren, Sunesson & 
Thunved 2018).  

I socialstyrelsens Allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i 
socialtjänstens omsorg (2011) framgår det vilka kunskaper och förmågor som efterfrågas 
av vårdpersonalen, vilket kan handla om regelverk, åldrandets sjukdomar, kost och 
skötsel av hem. Kunskaperna inbegriper också kompetens kring hur vårdpersonal ska 
kunna tillvarata det friska hos individen och hur man motiverar hen till fysisk 
aktivitet. Vårdpersonalen ska även stödja den äldre med att sköta personlig hygien 
och klädsel. 

Arbetet med värdegrunden förutsätter att man skiljer mellan omsorg och service. 
Jönson och Harnett (2015) beskriver att skillnaden mellan omsorg och service kan 
exemplifieras med att servera kaffe. Om individen serveras kaffe är det service om 
individen hade haft förmåga att göra det själv och omsorg om individen inte haft 
förmågan att servera kaffet. Med andra ord blir det ett förhållningssätt som är centralt 
utifrån värdegrunden vad beträffar omsorgen då den som tar emot omsorg är i ett 
underläge. En målsättning för värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen bör med 
andra ord handla om att stärka den äldre att självständigt utföra olika uppgifter i så 
stor mån som möjligt. 

För att bedriva ett arbete utifrån värdegrunden beskriver Jönson och Harnett (2015) 
att personalen bör ha en adekvat utbildning och erfarenhet. Det är också viktigt att de 
respekterar att omsorgstagarens hem är deras eget samt att de visar respekt och 
diskretion i olika omsorgssituationer. När det sedan handlar om självbestämmande, 
gott bemötande, delaktighet och individanpassning behöver vårdpersonalen tänka på 
att omsorgstagarna ska kunna påverka innehållet i vårdinsatserna. Det är också viktigt 
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att arbeta för att få fram den äldres åsikter och önskemål samt att vårdpersonalen ska 
ta sig tid och visa förmåga att lyssna.  

Andra viktiga förhållningssätt inom äldreomsorgen utifrån värdegrunden är att i så 
stor utsträckning som möjligt undvika oro och ovisshet bland de äldre för att skapa 
en trygg och meningsfull tillvaro. Det är även viktigt att den äldre ska kunna leva i 
enlighet med sin tro och livsåskådning, kultur och få delta i meningsfulla aktiviteter 
(Jönson & Harnett 2015).  

Utifrån ett jämlikhetsperspektiv blir värdegrunden problematisk att tolka. Jönsson 
och Harnett (2015) beskriver ett dilemma där äldreomsorgen å ena sidan ska vara 
individanpassad, där man vill sträva efter att de äldres önskemål tillgodoses, medan 
man å andra sidan strävar efter en jämlik vård. Valfrihetslagstiftningen har dragit detta 
till sin spets där jämlikheten och den personcentrerade vården kan stå i motsats till 
varandra. Ett exempel på detta kan vara ett särskilt boende där omsorgstagaren 
betalar för mat av högre standard än vad som är vanligt förekommande i de andra 
verksamheterna. Då blir konsekvensen att individen får en personcentrerad vård 
utifrån individens eget önskemål, men också en ojämlik vård eftersom andra särskilda 
boenden inte har samma standard. 
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2. Tidigare forskning  
Detta kapitel kommer att behandla den tidigare forskningen kring ensamhet bland 
äldre och behandla frågor kring förekomsten och orsakerna detta samt hur detta 
kommer till uttryck på särskilda boenden. Kapitlet kommer också belysa vikten av 
den personcentrerade vården och på vilket sätt forskningen är oenig kring huruvida 
aktiviteter för de äldre är att föredra i arbetet med problematiken kring ensamhet där 
vissa forskare menar att aktiviteter är att föredra, medan andra anser att det inte har 
en nämnvärd påverkan. 

2.1 Förekomsten av ensamhet bland äldre 

Det finns många studier som diskuterar förekomsten av ensamhet bland äldre (Ågren 
2017). Det som skiljer studierna åt är att förekomsten enligt Ågren (2017) varierar 
mellan 7 och 49 procent, vilket författaren menar kan bero på att 
ensamhetsbegreppet handlar om en subjektiv känsla. Weiss (1973) styrker detta med 
påståendet att det behövs en definition om hur allvarlig ensamheten bör vara för att 
definieras som ett problem. Weiss (1973) presenterar också två tankar om varför olika 
studier skiljer sig åt vad gäller förekomsten av ensamhet. Detta menar han kan bero 
på undersökningsmetod och genus. Han hänvisar sedan till studier som gjorts genom 
surveyundersökning och telefonintervjuer vilka gav olika resultat. Detta kan även 
styrka Ågrens (2017) resonemang kring att intensiteten av ensamhet kan upplevas 
olika beroende på vid vilken tidpunkt individen tillfrågas.   

Enligt Tiilikainen & Seppänen (2016) finns det en samstämmighet i forskningen där 
personer under 25 år och över 65 år är överrepresenterade i ensamhetsstatistiken. 
Golden et al (2009) menar också att kvinnor, änkor, individer med en fysisk 
funktionsnedsättning och stigande ålder ökar sannolikheten för upplevelsen av 
ensamhet. Detta styrker Sjöberg et al. (2018) som i sin studie menar att upplevelser av 
ensamhet och ålderdom korrelerar med fysiska och psykiska funktioner. Studien visar 
att en kropp som är fysiskt svag i större utsträckning är beroende av andra 
människor, vilket kan leda till isolering. Taube et al. (2015) presenterar ett liknande 
resultat i och med att kroppen blir äldre och svagare, vilket innebär att det blir svårare 
att behålla och etablera sociala kontakter vilket i sin tur kan leda till en ökad 
upplevelse av ensamhet. 

Sjöberg et al. (2018) menar att ensamhet bland äldre har olika orsaker. Detta 
konkretiserar de genom att konstatera att ålderdom påverkar den fysiska förmågan 
negativt. En svagare fysisk förmåga kan medföra en lägre grad av självständighet som 
sedan i sin tur påverkar individens frihet och självbestämmande. En annan faktor 
handlar om att individen mist anhöriga i sin närhet som sedan i sin tur medför en 
ökad sårbarhet. Vi kan utifrån detta konstatera att det finns fler faktorer som påverkar 
ensamheten bland äldre. Detta gäller oavsett om den äldre individen bor på ett 
särskilt boende eller inte. 
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2.2 Ensamhet bland äldre på särskilda boenden 

I socialstyrelsens rapport Så tycker de äldre om äldreomsorgen (2016) framkommer det att 
den största andelen av äldre som besväras av ensamhet finns på särskilda boenden. 48 
procent av de äldre på dessa boenden uppger att de ibland besväras av ensamhet och 
18 procent uppger att dem ofta upplever ensamhet. Det framkommer också att 
andelen som ibland eller ofta besväras av ensamhet ökar med stigande ålder. 
Kvinnorna verkar besväras mer av ensamhet än män men denna skillnad kan bero på 
andra faktorer än kön, exempelvis att kvinnor lever längre än män.  

Äldre på särskilda boenden som är ensamma upplever utanförskap och 
meningslöshet och är i större utsträckning missnöjd med erbjudna aktiviteter, 
bemötande av personal samt måltidsstunder. Socialstyrelsens (2016) undersökning 
visar att cirka 50 procent av de äldre som bor på särskilda boenden och ofta besväras 
av ensamhet anser att möjligheterna till utomhusvistelse är sämre i jämförelse med 
dem som inte besväras av ensamhet.  

Sundström et al. (2018) beskriver hur äldre personer som bor på särskilda boenden 
och upplever ensamhet i stor utsträckning är missnöjd med vården. De äldre 
personerna som inte upplever ensamhet är generellt mer nöjd med vården. En 
anledning till detta menar Sundström et al. (2018) kan vara att vårdpersonal har 
bristfälliga kunskaper kring existentiella frågor bland äldre. Det finns en osäkerhet 
och svårighet för vårdpersonal vad beträffar hur de ska arbeta med sociala frågor. 
Detta kan också kopplas till att vårdpersonalen inte känner sig tillräcklig och att tiden 
inte finns för att bemöta omsorgstagare på ett socialt plan. Larsson, Rämgård och 
Bolmsjö (2017) menar även att äldreomsorgens kompetens är specialiserad utifrån en 
medicinsk diagnos. Detta innebär att sociala faktorer inte är förankrade i 
diagnostiken, vilket kan innebära att de äldres sociala behov inte tillfredsställs.  

2.3 Psykosociala omsorgsbehov ur ett professionsperspektiv 

Det finns en samstämmighet i forskningen när det handlar om att det är önskvärt att 
eftersträva en individanpassad vård. Detta kan konkretiseras med Dahlberg, Agahi 
och Lennartssons (2018) samt Larsson, Rämgård och Bolmsjös (2017) studier som 
menar att det är eftersträvansvärt för vårdpersonal att få kunskap om 
omsorgstagarens livshistoria och kontaktnät vilket sedan ska leda till en 
individanpassad vård där omsorgstagaren får möjlighet att påverka omsorgsarbetet. 
Jönsson och Harnett (2014) bekräftar att den individanpassade vården är en aktuell 
metod då de undersökt boenden, personal, chefer och anhöriga samt hur de resonerar 
kring individanpassad och likvärdig omsorg. I anslutning till detta har de även 
undersökt vilka olikheter som anses acceptabla och provocerande. Resultatet visar att 
chefer och vårdpersonal är mer benägen att påstå att individanpassningen är viktigare 
än likvärdigheten, men att det inte får innebära att man upprätthåller 
socioekonomiska skillnader.  
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Trots att den personcentrerade vården verkar vara att föredra, beskriver flera studier 
att det inte finns resurser till att arbeta med sociala frågor bland äldre och således nå 
den personcentrerade vården. Kajonius och Kazemi (2015) samt Sundström et.al 
(2018) bekräftar att vårdpersonal inte upplever att de får tid att arbeta med sociala 
frågor och att dokumentation innebär att vårdpersonalens tid för den 
personcentrerade vården minskar. 

Vad gäller det personcentrerade arbetet beskriver Kajonius och Kazemi (2015) en 
situation där mängden av dokumentation innebär att vårdpersonal får mindre tid att 
arbeta med sociala frågor såsom ensamhet bland äldre. Det man kan konstatera 
utifrån studien är att det är fruktbart att arbeta mer med sociala frågor och inte 
fokusera på strukturella faktorer såsom personaltäthet och budget, då dessa inte ger 
utslag på samma sätt när det handlar om nöjdhet av vården. Sundström et.al (2018) 
bekräftar också detta då vårdpersonalen inte upplever att de har tid att arbeta med 
sociala frågor vilket ger konsekvensen ensamhet som följd.  

Sundström et al. (2018) beskriver också att sjukdomar kan försvåra situationen då det 
kan vara svårt att ta reda på omsorgstagarens sociala behov i och med sjukdomen. 
Detta leder till att vårdpersonalen kan känna sig otillräcklig. Det behövs support från 
kollegor att arbeta med dessa frågor så att de får en känsla av att dem kan hantera 
problematiken vilket kan innebära att man finner nya lösningar. 

Vi kan med andra ord sammanfatta den tidigare forskningen om arbetet med 
ensamhet bland äldre ur ett professionsperspektiv som att det finns en önskan att 
arbeta individanpassat, men att strukturella hinder såsom dokumentation och andra 
strukturella faktorer såsom personaltillgång hindrar detta arbete. 

2.4 Aktiviteters betydelse för äldres välbefinnande 

Lemon et al (1972) presenterar en studie som studerar aktiviteters betydelse av 
tillfredställelse av livet för äldre individer och utgår från aktivitetsteorin som förklaras 
som att det finns en positiv relation mellan aktiviteter och livstillfredställelse och att 
förlusten av roller i sociala gemenskaper skapar en otillfredsställelse av livet. 
Resultatet visar att endast två av författarnas hypoteser kan associeras med 
livstillfredställelse, vilka handlar om att informell aktivitet (vilket kan förklaras som 
aktiviteter med närstående, grannar och vänner) har en direkt koppling till 
livstillfredställelse och att informell aktivitet har ett större samband med 
livstillfredställelse än formella aktiviteter (deltagande i sociala frivilligorganisationer). 
Resultatet av denna studie kan ses mot bakgrund av Netz et al. (Ur Jönson & Harnett 
2015) som menar att aktivering inte har stöd för ett ökat välbefinnande. I relation till 
aktivitetsteorin nämns kontinuitetsteorin som istället betonar individens frihet att 
själv utforma sitt livslopp utifrån sina preferenser och därmed skapa ett 
välbefinnande. Man ska med andra ord utifrån ett kontinuitetsperspektiv stärka 
tidigare vanor och intressen och utifrån detta se den enskildes behov (Atchley Ur 
Jönson & Harnett 2015).  
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Vi kan alltså konstatera att den tidigare forskningen inte är enig vad gäller 
aktiviteternas betydelse då det finns studier som menar att aktivering inte har 
betydelse för individens välbefinnande, på samma sätt som att det finns studier som 
menar det. Utifrån Lemon et al(1972) kan man dock finna en viss enighet då 
aktiviteter med närstående verkar ha en positiv inverkan på livstillfredställelse.  
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3. Teori 
För att behandla frågeställningarna och därmed också syftet med denna studie om 
hur mina intervjupersoner uppfattar ensamhet bland äldre och hur de kartlägger och 
bemöter äldres ensamhet på särskilt boende behövs teorier som kan appliceras till en 
praktisk kontext. Utifrån mitt resultat har jag därmed valt aktivitets- och 
kontinuitetsteorin samt disengagemangsteorin. Dessa teorier kommer att användas 
som analysredskap i och med den hermeneutiska ansatsen, vilket innebär att de inte 
kommer att bekräftas eller dementeras utan snarare fungera som ett sätt att förstå 
mitt empiriska material, då det är mina intervjupersoners förståelse som är central för 
uppsatsen. 

3.1 Psykosociala omsorgsbehov 

Det finns många teorier kring psykosociala omsorgsbehov, men de som jag kommer 
att använda mig av är disengagemangsteorin och aktivitetsteorin. Tornstam (2010) beskriver 
dessa teorier som komplement till varandra i och med att de olika synsätten är 
varandras motsatser. Disengagemangsteorin ser den äldre individen som en passiv 
varelse som succesivt avskärmar sig från samhället medan aktivitetsteorin ser den 
äldre individen som en aktiv varelse som i så stor utsträckning som möjligt ska delta i 
samhällslivet. Detta innebär att man får en relativt heltäckande bild av tankegångarna 
kring de psykosociala omsorgsbehoven i och med dessa två teorier.  

3.2 Disengagemangsteorin  

Ett centralt tema i disengagemangsteorin (Tornstam 2010) är föreställningen om att 
människan har en drivkraft att frigöra sig från samhället när hon blir gammal. Detta 
kan förklaras som en drift hos människan som går hand i hand med tanken om att 
hon blir utstött från samhället. Det innebär att det omgivande samhällets band till 
individen successivt försvagas och kan ses som en process som både är oundviklig 
och funktionell, vilket är en förberedelse inför döden. 

Tornstam (2010) menar att disengagemangsteorin historiskt handlat om tre 
hypoteser. Den första handlar om att alla samhällen distanserar sig från äldre 
individer och utesluter dem. Den andra handlar om hur individen avskärmar sig från 
samhället vilket kan ske både socialt och psykologiskt, då det socialt handlar om att 
man begränsar interaktionen med omgivande samhället och psykologiskt att individen 
slutar att intressera sig för andra människor och sin omgivning. Den tredje hypotesen 
konstaterar att frånsägandet av sociala relationer inte är förknippat med negativa 
upplevelser och känslor och drar det så långt att en aktivering istället leder till en 
situation av otillfredsställelse. Detta mot bakgrund av att individen enligt 
disengagemangsteorin har en naturlig drift att disengagera, vilket är en direkt 
motsättning till aktivering.  
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Kritiken mot denna teori (Jönson & Harnett 2015) handlar om att det saknas stöd för 
att äldre människor som inte har ett rikt socialt nätverk mår bättre än äldre människor 
som har ett rikt socialt nätverk. En annan kritik som också riktats mot 
disengagemangsteorin har varit att man utifrån denna teori kan förringa psykisk 
ohälsa hos de äldre då tillbakadragande ses som en naturlig del av åldrandet. Kritiker 
menar också att man måste ha i beaktan att det är viktigt att ta reda på vilka 
drivkrafter det är som påverkar tillbakadragandet. 

3.3 Aktivitetsteorin  

Tornstam (2010) beskriver aktivitetsteorin som har ett grundantagande att ett gott 
åldrande är förknippat med aktivitet. Teorin utgår från att individen när hen är äldre 
bör fortsätta sin aktivitet och ingå i sociala kontexter med andra människor. Då olika 
roller försvunnit (såsom exempelvis rollen individen får genom sitt yrke) är det 
adekvat att ersätta dessa med andra roller i samhällslivet, familjelivet och föreningsliv 
i och med att man vill bibehålla tanken om att individen ska känna sig behövd och i 
ett socialt sammanhang. Den äldre individen förlorar också många sociala band, och 
dessa behöver motverkas genom att vara så aktiv som möjligt. Aktivitetsteorin har 
några grundläggande perspektiv vilka kan förklaras som interaktionistisk 
aktivitetsteori och rollperspektiv. 

3.3.1 Interaktionistisk aktivititetsteori 

Utifrån den interaktionistiska aktivitetsteorin(Tornstam 2010) uppstår jaget till följd 
av en interaktionsprocess med det omgivande samhället. Jaget består av en unik 
självständig komponent och en socialt bestämd komponent. När man utgår från att 
interaktioner är viktig för individens uppfattning om sig själv blir ett borttagande av 
sociala interaktioner en del av en depersonaliseringsprocess vilket an förklaras som att  
identiteten utplånas, vilket skulle kunna vara fallet om en individ läggs in på ett 
särskilt boende och begränsas i sina sociala kontakter. I den sociala interaktionen har 
individen ett behov av att jämföra sin självuppfattning med andra där målet är att ingå 
i så många sociala sammanhang som möjligt. I denna kontext är yrket väldigt viktigt 
eftersom det är en roll en individ kan inta, vilket ger tillgång till en social sfär. Risken 
vid pensionering kopplat till detta är att individen blir depersonaliserad och skapar 
således en negativ konsekvens för individen.  

Utifrån den interaktionistiska aktivitetsteorin uppfattar individen sig själv och bygger 
sin identitet utifrån de signifikanta andra (som kan vara make/maka, barn och 
arbetskollegor), de generaliserade andra (som kan uppfattas som omgivningen med 
normer, attityder och värderingar) och sin egen fysiska hälsa och utseende (Tornstam 
2010). Dessa faktorer skapar en identitet och formar individens uppfattning om sig 
själv i dessa interaktionistiska sammanhang. Vad gäller den fysiska hälsan och 
utseendet kan det dessutom skapas en skillnad mellan det upplevda jaget och det 
uppfattade, vilket innebär att individen känner sig yngre än vad hon i själva verket är.  
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3.3.2 Rollteorin 

Rollteorin (Tornstam 2010) utgår från tanken att alla individer innehar olika roller 
som antingen har blivit tillskrivna eller förvärvade. En tillskriven roll skulle kunna 
handla om kön och ålder, medan en förvärvad roll skulle kunna handla om ett yrke. 
Rollteorin utgår också från att man har multipla roller då man exempelvis skulle 
kunna vara både kvinna och undersköterska. I kontexten kan det också bli 
rollkonflikter då vissa rollers förväntningar kan stå i motsats till varandra. Oavsett 
vilka roller individen intar tillkommer det också förväntningar. Ett exempel på en 
förväntning skulle kunna vara att en pensionär lämnar sin yrkesroll och lämnar över 
ansvaret till en yngre generation. Vid förändringar av roller finns det olika typer av 
passageriter som individen kan genomföra. Dessa skulle kunna handla om exempelvis 
bröllop och konfirmation, men en kritik har riktats då det inte finns tillräckligt många 
passageriter för de äldre. För individen blir en passagerit något positivt som innebär 
att hen ökar den sociala prestigen och i och med denna tillkommer nya förväntningar 
på individen. När individen förlorar en roll kallas detta för rollförlust. Det 
problematiska för den äldre individen jämfört med den yngre är att rollförlusterna i 
mindre utsträckning leder till en ny roll än vad det är för den yngre generationen som 
istället tillträder roller. Rollförlusten hos den äldre individen kan också infalla abrupt 
och få depersonaliserande konsekvenser när exempelvis en make/maka avlider eller 
att man pensionerar sig och förlorar sin yrkestitel. Konsekvensen blir också 
begränsade möjligheter till nya roller vilket i sig är negativt för individen.  

Den roll som den äldre intar är diffus. Tornstam (2010) beskriver åldringsrollen som 
en roll med få eller inga förbud, utan istället diffusa förväntningar som också är 
normativa vilka skulle kunna passa in på befolkningen överlag. Dessa skulle kunna 
handla om att tycka om barn, undvika att skilja sig och undvika inaktivitet och 
isolering. Individen hamnar i och med detta resonemang i en osäker tillvaro där egna 
val och preferenser står i centrum. De normativa förväntningarna skapar heller inga 
sanktioner eller belöningar vilket också påverkar motivationen då individen inte alltid 
har en positiv bild av åldringsrollen. En lösning på problemet med den diffusa 
åldringsrollen (Tornstam 2010) skulle kunna vara en antecipatorisk socialisation vilket 
innebär en förberedelse för åldringsrollen vilket exempelvis skulle kunna vara en kurs, 
tillsammans med passageriter. En annan tanke som presenteras är att utestänga vissa 
ideal och värdenormer hos de yngre individerna. 

3.3.3 Kontinuitetsteorin 

Atchley (1989) presenterar kontinuitetsteorin som bygger på att det finns två synsätt 
på kontinuitet. Det ena synsättet utgår från att individen alltid är densamma och är 
inte adekvat att applicera i en åldrandeteori. Det andra synsättet som kan beskrivas 
som dynamisk är istället relevant vad gäller en teori om åldrande. Denna 
kontinuitetsteori utgår från ett mönster individen förväntas följa i sin livsutveckling 
och är beroende av personens historia och nuvarande kontext när hen finner 
strategier för sitt framtida liv. Det finns dock en problematik vad gäller detta då 
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demenssjukdom påverkar individens möjlighet att identifiera sitt historiska och 
nuvarande själv. Vad gäller kontinuitetsbegreppet presenterar Atchley (1989) två typer 
av kontinuitet. En extern och en intern kontinuitet. Den interna kontinuiteten utgår 
från individens egna uppfattningar, erfarenheter, preferenser, förmågor och 
temperament medan den externa kontinuiteten utgår från fysiska och sociala miljöer, 
relationer och aktiviteter. Oavsett om det är en extern eller intern kontinuitet gör 
individen livsval här och nu utifrån att människan konstruerar världen utifrån sin 
unika kontext och baserar sina beslut och uppfattningar utifrån hur nutiden uppfattas 
mot bakgrund av historiska erfarenheter och önskad framtid.  

Det finns också olika grader av kontinuitet som Atchley (1989) presenterar som 
handlar om att man eftersträvar en balans av kontinuitet där för lite kontinuitet 
skapar en situation av förutsägbarhet, medan för mycket kontinuitet skapar osäkerhet 
i det framtida livsloppet. Den optimala nivån av kontinuitet består av att individen 
upplever att det är möjligt att uppnå sina mål och att det ligger i linje med personliga 
preferenser och sociala krav. Även fast det finns vissa förutfattade meningar om hur 
en individs kontinuitet ska se ut är det upp till varje enskild individ att avgöra och 
uppfatta vilken kontinuitet som är lämplig för individen i fråga. Oavsett om det 
handlar om en extern eller intern kontinuitet kan den beskrivas som en teori som 
handlar om hur individen hanterar omgivningens krav.  

3.4 Kritik mot aktivitetsteorin och kontinuitetsteorin 

Det finns kritik mot både aktivitetsteorin och kontinuitetsteorin (Jönson och Harnett 
2015) då de menar att dessa teorier utgår från en idealbild om att äldre människor likt 
medelåldern ska vara aktiva och produktiva och därmed skapa en lyckad ålderdom 
samt att man inte alltid ser den enskildes faktiska behov. Man kanske inte vill eller 
orkar leva ett aktivt liv vilket också kan orsaka en stigmatisering utifrån mellanålderns 
aktivitetsideal. 
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4. Metod 
Detta avsnitt kommer att motivera och beskriva den metod som använts i denna 
studie. Först kommer de vetenskapsteoretiska perspektiv som består av en 
hermeneutisk ansats att beskrivas, för att sedan beskriva den kvalitativa 
semistrukturerade intervjun och motivera den. Därefter presenteras mitt målstyrda 
urval och hur studien genomförts för att avslutas med en metoddiskussion och 
forskningsetiska överväganden. 

4.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
Uppsatsens ontologiska utgångspunkt (Bryman 2018) som ställer frågan om hur 
verkligheten ser ut består av att någon verklighet som är absolut inte finns, då den är 
konstruerad av människor. Konkret innebär denna utgångspunkt att jag inte antar att 
mina intervjupersoner kommer att ge mig ett korrekt eller exakt svar, utan att deras 
förståelse utifrån sin kontext leder fram till uppsatsens resultat.  

Uppsatsens epistemologiska utgångspunkt (Kvale & Brinkmann 2014), vilket handlar 
om vilken syn på kunskap jag antar i detta arbete består av ett tolkningsperspektiv där 
samtalet ligger i fokus och att samtalen i sin tur ska leda till en reflexionsprocess som 
ger mig ny förståelse. Detta innebär att kunskapen som presenteras i arbetet består av 
resultatet av intervjupersonernas förståelse kopplat till min tidigare erfarenhet inom 
äldreomsorgen som är min förförståelse.  

I och med detta har jag valt att använda mig av en hermeneutisk ansats (Ödman 
2016), vilket kan förklaras som tolkningslära. Hermeneutiken har sin historiska bas i 
teologin, där metoden till en början användes för att tolka bibeln. Metoden 
utvecklades sedan till att bli allt mer omfattande där texttolkningsläran utvecklades till 
att studera alla former av texter och utsagor till att idag vara ett vanligt inslag i den 
samhällsvetenskapliga och humanvetenskapliga kontexten. 

Inom den hermeneutiska metoden är förförståelsen viktig (Ödman 2016), vilket har 
redogjorts för under avsnitten tidigare forskning, bakgrund och teori. Den består 
bland annat av huruvida aktiviteter är att föredra för att motverka känslan av 
ensamhet, ensamhetsforskning, samt mina egna erfarenheter inom äldreomsorgen 
som undersköterska. Denna förförståelse är av vikt för att sedan förstå 
undersköterskornas arbete med ensamhet bland äldre. Förförståelsen jämförs sedan 
med delar och helheter av intervjun och kommer således fram till ny förståelse med 
grundtanken att delarna inte kan förstås utan en helhet. Praktiskt innebär detta att 
delar av intervjun jämförs med helhetsintrycket av intervjun och kopplas till 
förförståelsen för att sedan komma fram till en ny förståelse. 

4.2 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod (Bryman 2018) är en forskningsstrategi som innebär att tyngden i 
analysen ligger på ord och tolkningar av studieobjektet snarare än kvantifiering av 
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data. Den kvalitativa metoden har också en föreställning om att den sociala 
verkligheten är under ständig förändring som individerna skapar och konstruerar. På 
grund av att jag antagit en hermeneutisk ansats har jag därmed valt en kvalitativ 
metod.  

Denna metod innebär att det inte eftersträvas ett ”sant svar”, utan snarare ett 
”sannolikt svar”, då mina intervjupersoners förståelse är central för mitt resultat. Min 
forskningsstrategi är därmed abduktiv (Bryman 2018), vilket innebär att 
intervjupersonernas perspektiv är utgångspunkten i det empiriska materialet. Detta 
innebär att jag grundar en teoretisk förståelse från mina intervjupersoners kontexter 
utifrån språk, innebörder och perspektiv som formar deras världsbild. 

I denna studie har kvalitativa intervjuer använts som metod (Kvale och Brinkmanns 
2014), vilket innebär att intervjuaren vill förstå intervjupersonernas perspektiv utifrån 
deras erfarenheter. Deras levda erfarenheter vill den kvalitativa intervjun fånga och 
utifrån detta förstå världen. Detta är relevant utifrån studiens frågeställningar och 
syfte eftersom det är mina intervjupersoners perspektiv som önskas framkomma för 
att skapa ny förståelse. 

Den kvalitativa intervjun har varit av en semistrukturerad karaktär (Bryman 2018), 
vilket innebär att intervjuprocessen är flexibel men å andra sidan strukturerad. Den 
har varit strukturerad i form av att en intervjuguide har legat till grund för intervjun 
med syftet och frågeställningarna som teman (intervjupersonernas syn på ensamhet 
kopplat till åldrande, kartläggning av arbetet mot ensamhet bland äldre och 
bemötandet av ensamhet bland äldre). Den har varit flexibel i och med att 
intervjupersonerna haft en stor frihet att kunna utforma sina svar på ett eget sätt. 

4.3 Urval 

Då denna studie handlar om att intervjua undersköterskor, som är en yrkeskategori 
inom äldreomsorgen, har jag använt mig av ett icke-sannolikhetsval (Bryman 2018) 
eftersom jag valt att studera ett specifikt särskilt boende. Det innebär att jag fått fram 
ett urval på ett sätt som inte innebär en slumpmässig urvalsteknik. Då icke-
sannolikhetsurvalet är ett paraplybegrepp med många olika typer av urval har jag 
använt mig av ett målstyrt urval (Bryman 2018). Detta innebär att jag strategiskt valt 
ut intervjupersoner, boende och geografiskt område som ansetts skulle kunna besvara 
mitt syfte och mina frågeställningar. I praktiken innebär detta också att ett 
bekvämlighetsurval inte använts eftersom jag inte slumpmässigt intervjuat personer 
som befunnit sig på platsen, eller slumpmässigt valt geografiskt område och boende. 
Det målinriktade urvalet i min studie består av att jag aktivt sökt intervjupersoner på 
det särskilda boendet som studerats som kunnat besvara mitt syfte och mina 
frågeställningar då det var undersköterskornas erfarenheter om arbetet med ensamhet 
jag var ute efter.  

Valet att intervjua undersköterskor gjordes eftersom de har den dagliga relationella 
kontakten med de äldre personerna samt att jag såg dem som nyckelinformanter som 
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kunde ge den informationen som behövdes i relation till studiens syfte och mål. 
Bryman beskriver (2016) nyckelinformanter som de personer som kan ge forskaren 
möjlighet att kunna ta del av situationer eller händelser inom det specifika området 
som i sin tur bidrar till att undersökningsprocessen framskrider. 

Valet av boende och geografiskt område har även valts ut utifrån ovanstående 
resonemang då jag fått tillgång till att intervjua ett särskilt boende som skulle kunna 
besvara min frågeställning genom kontakter. 

4.4 Datainsamlingsmetod 
Det genomfördes sju semistrukturerade intervjuer med intervjupersoner inom 
åldersspannet 20-45 år som hade en arbetslivserfarenhet mellan 2-15 år. Vad gäller 
könsfördelningen var sex intervjupersoner kvinnor och en var man, då arbetsplatsen 
inte hade en jämn könsfördelning. Samtliga intervjupersoner hade en 
undersköterskeutbildning. För att intervjupersonernas identitet skulle hållas anonym 
har dessa givits fingerade namn. De kommer i studien att benämnas som: Patrik, 
Erika, Rita, Malin, Sara, Elin och Karin. Jag har även valt att inte namnge kommunen 
eller det särskilda boendet som studien genomfördes i, för att inte röja deras identitet.  

För att hitta ett boende som skulle kunna besvara mitt syfte och min frågeställning 
tog jag kontakt med personer i min bekantskapskrets för att sedan bli 
rekommenderad ett boende att studera.  

Den första kontakten med intervjupersonerna i min studie togs genom mejlkontakt 
med enhetschefen på det boende som avsågs att studeras. Där informerades det om 
studiens syfte och intervjupersonernas rättigheter såsom att deltagandet i studien var 
frivilligt och att intervjupersonen när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att 
behöva ange orsak. Denna information delgav sedan enhetschefen undersköterskorna 
på arbetsplatsen. Därefter bestämdes tid och plats för intervjuerna där 
undersköterskornas arbetsplats var den plats där intervjuerna genomfördes. Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver både för- och nackdelar med att genomföra 
en studie på intervjupersonernas arbetsplats, där fördelen handlar om att 
intervjupersonerna inte behöver ta sig till en specifik plats, samt att det kan innebära 
en trygghet att vara på en plats som intervjupersonen känner till. En nackdel med 
detta skulle kunna vara att intervjupersonernas svar kan vinklas, då det finns en risk 
att deras lojalitet till arbetsplatsen kan påverka svaren. 

När tiden och platsen för intervjuerna var avtalad inleddes planeringen av intervjun. 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver tematiseringen av intervjun som processen 
där man formulerar forskningsfrågor och klargör vilket tema som ska undersökas. 
Detta gjordes utifrån mina frågeställningar och mitt syfte och resulterade i en 
intervjuguide där teman som ensamhet, ensamhet bland äldre och arbetet med 
ensamhet bland äldre konkretiserades med antal frågor (Kvale och Brinkmann). I och 
med den hermeneutiska ansatsen ville jag få fram intervjupersonernas förståelse av 
ämnet och konstruerade frågor utifrån en tratteknik med möjlighet att ställa 
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följdfrågor såsom ”hur då?” och ”varför?”. Ett viktigt förhållningssätt var också att 
ställa frågor som är relativt enkla att förstå med så lite akademiskt språk som möjligt 
för att skapa en dynamisk intervju med en positiv interaktion så att målet skulle bli ett 
flytande samtal vilket är en central del i den hermeneutiska ansatsen.  

När sedan intervjuerna genomfördes informerades intervjupersonerna genom mitt 
missivbrev (se bil. 1) om studiens syfte, anonymitet, samtycke och deras rättigheter 
utifrån beskrivningen ovan. Detta informerades intervjupersonerna om inledningsvis i 
intervjun. Intervjuernas längd varierade mellan 25-35 minuter och spelades in för att 
sedan transkriberas. De fördelar som en transkriberad intervju kan innebära beskriver 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) i och med att en transkribering kan fånga upp 
information som forskaren inte hunnit anteckna under intervjun samt att kroppsspråk 
och andra faktorer som kan påverka tolkningen av intervjuerna elimineras. 

4.5 Analysprocessen 

När jag genomfört mina intervjuer började jag med det som Bryman (2018) 
benämner som kodning, för att underlätta analysen av mitt empiriska material. Detta 
innebar att jag inledningsvis skrev ut transkriberingarna av intervjuerna och läste 
igenom utan att notera något eller göra tolkningar av innehållet, för att sedan läsa 
igenom transkriberingarna igen och skriva notiser i marginalerna med viktiga 
iakttagelser utifrån materialet. I dessa notiser skrev jag nyckelord och teman som 
framkom i materialet. Kodningen innebar konkret att jag genererat en katalog över 
termer som skulle ligga till grund för min tolkning av det empiriska materialet.  

Koderna granskades sedan kritiskt där olika begrepp och ord skrevs om utifrån den 
terminologi som använts i teoriavsnittet, så att inte olika ord användes till samma 
företeelse, för att således nå ett konsekvent begreppsanvändande. När detta sedan var 
gjort, började jag generera olika idéer kring mina anteckningar kopplat till de 
teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för förförståelsen. Detta utgjorde 
grunden för rubriksättningen och strukturen i resultatet, i och med de teman som 
framkommit i materialet. 

När kodningen var klar påbörjades den hermeneutiska analysen utifrån den 
förförståelse som framkommit under den tidigare forskningen. Detta innebar att 
helhetsförståelsen från respektive intervju jämfördes med fragment från den 
empiriska datan och således skapade ny förståelse. Detta jämfördes sedan med den 
förförståelse som framkommit i de tidigare studierna och så vidare.  

4.6 Etiska överväganden 
Jag har i min studie tagit hänsyn till samtliga fyra kraven utifrån vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 1990, Vetenskapsrådet 2017). Dessa fyra 
krav karaktäriseras av informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 
konfidentialitetskravet. 
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I informationskravet (Vetenskapsrådet 1990) handlar det om att intervjupersonerna 
ska få den information som kan tänkas vara nödvändig för att de frivilligt ska kunna 
besluta om de ska delta i studien eller inte. Detta är i denna studie beaktat då 
intervjupersonerna (undersköterskorna studien) var medvetna om syftet i min studie 
vilket informerades om via missivbrevet (se bil.1). Jag har genom detta berättat om 
syftet med studien, att studien är frivillig och att det endast är jag, min handledare och 
examinator (på begäran) som kommer att ha tillgång till transkriberingarna. 
Intervjupersonerna är även informerade om att deras uppgifter inte kommer att 
användas till något annat ändamål än min studie. 

När det sedan handlar om samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 1990) har mina 
intervjupersoner frivilligt deltagit i studien efter förfrågan. Annat som är viktigt att 
känna till i denna kontext är att intervjupersonerna när helst de vill kan avbryta sitt 
deltagande. Detta informerades muntligt i början av intervjun samt att det stod i mitt 
missivbrev. De kunde också välja att inte svara på en specifik fråga om de inte vill. 
Även samtycke från enhetschefen har samlats in då jag fått tillåtelse att studera det 
aktuella särskilda boendet.  

Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 1990) som handlar om att de uppgifter som 
framkommer i studien inte får användas till något annat än vetenskapliga syften har 
tagits hänsyn till i och med att den information som samlats in inte lämnas ut till 
obehöriga (se ovan). Det är endast jag som skribent som kommer att ha tillgång till 
transkriberingarna och handledare, examinator och opponent kan vid begäran få 
tillgång till materialet vid förfrågan.  

Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 1990:12-13) som handlar om att 
intervjupersonerna delvis inte ska kunna gå att identifieras och att jag förbinder mig 
att ha tystnadsplikt är taget i beaktande i och med att det bör strävas efter att behålla 
deras identitet anonym. Fingerade namn har också använts för att undersköterskorna 
inte ska kunna gå att identifiera. Samma gäller platsen där jag samlat in min data. Jag 
har istället valt att använda begreppet mindre stad i södra Sverige.  

4.7 Metoddiskussion 

Bryman (2018) beskriver begreppen reliabilitet och validitet. Reliabilitet kan beskrivas 
som en replikerbarhet som handlar om att en forskare ska kunna utföra samma studie 
igen och således få ett liknande resultat. Detta har jag tagit i beaktande i och med att 
jag så detaljerat som möjligt beskrivit min metod så att andra ska kunna genomföra 
en studie med en liknande design. Vad gäller validiteten kan en mätnings validitet 
exemplifieras genom att resultatet verkligen speglar det som frågeställningen vill 
besvara. Exempelvis skulle det i en annan studie på ett annat boende kunna komma 
fram andra centrala tankar, då det kan vara en annan metod som undersköterskor 
arbetar med och att intervjupersonerna i studien kan skilja sig åt. I och med att jag 
endast har sju intervjuer och undersöker ett boende finns det en risk att resultatet 
skulle kunna se annorlunda om en annan studie med samma design skulle 
genomföras. Detta är jag medveten om, men eftersom min ambition inte är att få 



	   23	  

fram en ”sann bild” i och med min forskningsstrategi är inte heller detta min 
ambition. 

Då semistrukturerade intervjuer är en kvalitativ analysmetod finns det vissa risker att 
ta hänsyn till. Dessa har tagits i beaktande i så stor utsträckning som möjligt. 
Dahlgren (2009) beskriver att det är viktigt att fråga sig om forskaren faktiskt mäter 
det denne vill mäta. Då det finns omedvetna attityder hos intervjupersoner och 
intervjuare kan detta påverka resultatet. Det är även svårt att veta om 
intervjupersonerna bistår med data som speglar verkligheten samt om intervjuaren 
omedvetet kan tolka svaren på ett annat sätt än vad som var tänkt. Det gäller att 
undvika att intervjuaren ”vill ha” ett visst svar under intervjun. Därför har jag försökt 
att ställa öppna frågor och låta intervjupersonerna tala till punkt så att de i så liten 
utsträckning som möjligt ska påverkas av mina svar. Jag har dessutom genom löftet 
om anonymitet utifrån konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 1990) gett 
intervjupersonerna möjlighet att besvara mina frågor utan att deras identitet ska 
kunna röjas, vilket kan påverka intervjupersonerna att svara så som de faktiskt tänker.  

Vad gäller metoder som skulle kunna användas finns det givetvis många att välja på. 
Det skulle inte bli intressant att diskutera varför jag inte använt mig av samtliga dessa.  
Istället kommer endast ett mindre urval av alternativa metoder resoneras kring i 
denna diskussion för att motivera varför en semistrukturerad intervju är vald till 
denna studie.  

Fokusgrupper skulle kunna vara ett alternativ för att fånga in ett relevant resultat 
utifrån mina frågeställningar. Kvale och Brinkman (2014) beskriver att denna metod 
kan ge en stor samling av synpunkter, men det finns en viss risk med denna metod då 
någon av intervjupersonerna i fokusgruppen skulle kunna vara mer dominant än de 
andra, vilket resulterar i att de andra intervjupersonernas slutsatser inte framkommer i 
den utsträckning som skulle kunna vara önskvärt. Detta ställer dessutom stora krav 
på intervjuaren att se till att alla kommer till tals.  

Strukturerade observationer är även en metod som skulle kunna besvara mina 
frågeställningar. Bryman (2018) beskriver dessutom denna metod som ofta är säkrare 
än en enkätundersökning där forskaren istället för att ställa frågor till 
intervjupersonerna studerar deras beteenden och således närmar sig ett svar på 
frågeställningen. Det finns även en risk utifrån denna metod som handlar om att det 
finns en risk för feltolkning av miljön som studeras och att jag därmed inte kan dra 
slutsatser om orsaker bakom det specifika beteende som undersöks. Det blir även 
svårt att hitta ett samband mellan teori och beteenden enligt denna metod vilket gör 
den mindre intressant utifrån mina frågeställningar då jag vill göra en friare tolkning 
av mina resultat utifrån de teorier som presenterats och således kunna dra fler 
slutsatser utifrån mina intervjupersoners svar. 

När det sedan handlar om urvalet har det som ovan nämnts använts en målstyrd 
urvalsstrategi. Risken med detta är att centrala tankar inte fångas upp utifrån den 
population som studien vill undersöka som består av undersköterskor inom 
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äldreomsorgen (Bryman 2018). Min ambition har inte heller varit att återspegla den 
totala populationen av undersköterskor inom äldreomsorgen.  

En annan metod utifrån detta resonemang skulle kunna vara att genomföra ett 
sekventiellt urval tills uppnådd teoretisk mättnad uppnåtts (Bryman 2018), vilket 
innebär att jag avslutat mina intervjuer när jag ansett att mina frågeställningar varit 
besvarade. Detta är en fruktbar metod, men på grund av tidsbrist och ambitionerna i 
en kandidatuppsats finns inte dessa möjligheter, då det skulle krävas fler intervjuer för 
att uppnå den teoretiska mättnaden.  

Den hermeneutiska tolkningen kan diskuteras då en relevant fråga är om jag gjort en 
adekvat analys av intervjuerna eller inte. Kvale och Brinkmann (2014) menar att en 
vanlig invändning mot intervjuanalyser handlar om att olika forskare gör olika 
tolkningar av materialet. Detta är jag medveten om. Dock kan man också se detta 
som en styrka i och med den hermeneutiska ansatsen, då hermeneutiken tillåter en 
större mängd legitima tolkningar av resultatet. Det är dock viktigt att påpeka att jag i 
så stor utsträckning jag kunnat, försökt förhålla mig objektivt till det empiriska 
materialet då jag tidigare arbetat inom äldreomsorgen och således är medveten om att 
mina egna erfarenheter kan påverka hur jag tolkar empirin. Det har heller inte varit 
min ambition med min hermeneutiska tolkning då det inte är möjligt att göra en 
tolkning fri från fördomar. 

	  

	  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



5. Resultat och analys  
Detta kapitel kommer att utifrån studiens syfte och frågeställningar struktureras 
utifrån tre kategorier. Avsnitt 5.1 kommer att utreda hur intervjupersonerna tolkar 
ensamhet kopplat till ålderdom, vilket består av två tematiseringar (definitionen av 
ensamhet och ensamhet kopplat till åldrande). Avsnitt 5.2 handlar om hur 
intervjupersonerna arbetar för att kartlägga det psykosociala arbetet (vilket består av 
temana värdegrundsarbete och personcentrerad vård) och hur de arbetar fram 
metoder för att motverka ensamheten bland äldre. Avsnitt 5.3 handlar om hur 
intervjupersonerna bemöter äldres upplevelser av ensamhet, vilket består av temana 
aktiviteter och individanpassad vård). Överrubrikerna behandlar studiens syfte och 
frågeställningar. 

5.1 Ensamhet bland äldre 

5.1.1 Definitionen av ensamhet 

När frågan ställdes till intervjupersonerna om vad begreppet ensamhet generellt 
innebär fick jag varierande svar. Malin säger: 
 

Man kan ju välja sin ensamhet också. Den behöver ju inte endast vara påtvingad utan 
det kan ju vara något man själv väljer. Det är ju bara att gå till sig själv, jag menar ibland 
vill man ju vara ensam.  

  
Hon går sedan vidare i sitt resonemang och visar på begreppets komplexitet då hon 
menar att ”man kan väl säga att det finns både bra ensamhet och ensamhet som är 
mindre bra”.   

 
Dock verkar det vara så att de flesta intervjupersonerna generellt associerar 
ensamheten med något negativt då de kopplar ihop begreppet med en längtan till 
socialt nätverk och att det kan leda till bland annat uppgivenhet. Patrik nämner det 
som kan identifiera den sociala ensamheten och menar:  
 

Ensamhet är när du vill umgås med någon men inte kan, att det inte är självvalt, man 
vill umgås och träffa människor, prata, vara i deras närhet men av någon anledning inte 
kan det. Det är de känslorna som väcks hos mig när jag tänker på ensamhet och att det 
är det som skapar ensamhetskänslan. 

 
Mina intervjupersoners tolkningar av ensamhetsbegreppet kan ses mot bakgrund av 
Peplau och Perlman (1982) som menar att ensamheten är en subjektiv upplevelse, är 
något smärtsamt och att det beror på en brist i en människas sociala relationer. 
Intervjupersonernas subjektiva tolkningar av begreppet ensamhet verkar också vara i 
linje med Anderssons (2013), De Jong och Raadschelders (1982) resonemang kring 
ensamhet där man kan skilja mellan positiv och negativ ensamhet. 
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Intervjupersonernas tolkningar av ensamhetsbegreppet handlar alltså om att det är ett 
komplext begrepp.  

5.1.2 Definitionen av ensamhet bland äldre 

När ensamhetsbegreppet kopplas till åldrande tolkar några av intervjupersonerna 
begreppet kopplat till fysiska förmågor. Rita säger exempelvis att: ”Jag tror att 
sjukdomar och fysiska begräsningar skapar en ofrivillig ensamhet då många blir 
beroende av andras hjälp”. 
 
Elin belyser detta resonemang då hon säger: 
 

Till exempel när våra brukare är rullstolsburna såklart de kan inte längre typ det man 
gjorde innan typ, ja allt man innan var van att göra kan man inte längre. Nu sitter man 
där i rullstol och då känner man sig nog ganska ensam tror jag. 

 
Mina intervjupersoner tolkar inte endast ensamhet kopplat till åldrande mot 
bakgrund av fysiska begränsningar. Sara menar att ensamhet bland äldre också kan 
handla om en upplevelse av ensamhet. Hon säger: 
 

Alltså ja, också säger de att nu sitter vi här helt själva. Men de är ju inte själva men deras 
upplevelse är det. Så jag har funderat mycket på detta när det gäller den delen.  

 
Om analysen istället utgår från förförståelsen av Weiss (1973) ensamhetsteori och 
begreppen emotionell och social ensamhet verkar mina intervjupersoners subjektiva 
uppfattningar om ensamhetsbegreppet skilja sig åt. Patrik och Elin nämner ensamhet 
kopplat till ålderdom på ett sätt som både inbegriper den emotionella och sociala 
ensamheten. Patrik säger: ”Ja, alltså, jag upplever att många känner ensamhet när 
man blir äldre tycker jag och att de är många som genom åren kanske har blivit av 
med många vänner, familj vilket då skapar denna ensamheten”. En liknande 
uppfattning har Elin som säger: ”Jag tror att det är vanligare att ju äldre man blir då 
vänner och bekanta försvinner eller att man inte har samma relation med vänner och 
bekanta som man haft tidigare”. Detta kan tolkas som att intervjupersonernas 
uppfattning av ensamhet kopplat till ålderdom inte går att särskilja på en emotionell 
och social basis utifrån Weiss (1973) ensamhetsdefinitioner. Vänner som enligt Weiss 
(1973) skulle kunna utgöra ett exempel på en social ensamhet och familj som är ett 
intimt band och exempel på en emotionell ensamhet sammanförs utifrån dessa 
intervjupersoners svar till samma förståelse. 
 
Dock verkar de olika intervjupersonernas svar skilja sig åt utifrån denna kontext. Rita 
förstår ensamheten kopplat till åldrande på ett annat sätt då hon menar: 
 

Jag tror att det är vanligare med ensamhet bland äldre eftersom att familjen kanske inte 
har den tiden att hälsa på som personen kanske önskat. Exempelvis, jag har en mormor 
och där försöker vi vara så mycket som möjligt för hon känner sig ensam. När vi 
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kommer så blir hon glad och där känner jag att familjen har ett ansvar att ta sig den 
tiden som behövs. 

 
Om vi ska tolka Ritas tolkning av ensamhet kopplat till ålderdom utifrån Weiss 
(1973) terminologi verkar det vara så att Rita ser ensamhet ur ett åldrandeperspektiv 
utifrån den emotionella ensamheten eftersom de intima banden står i centrum för 
förståelsen av ensamhet.  
 
Ett annat svar som skiljer sig åt är Malins uppfattning av ensamhet. Hon säger:  
 

Ja, alltså, jag tror att ensamheten blir mer påtaglig när man är äldre man är kanske inte 
lika fri som tidigare jag tänker på att man kanske inte har den orken att ta sig ut som 
man hade tidigare. Jag menar att när man är yngre och man känner sig ensam så kanske 
man går ut en runda på stan eller besöker vänner och det kanske inte är lika enkelt när 
man är äldre. Och jag tror att man är ännu mer ensam när man bor här hos oss på ett 
särskilt boende eftersom att det blir som det en gång varit även fast det finns 
människor runt omkring dygnet runt. 

 
Utifrån Weiss (1973) terminologi kan vi förstå Malins uppfattning av ensamhet ur en 
social kontext. Hon beskriver frånvaron av sociala nätverk vilket kan konkretiseras 
med att ”gå på stan” och besöka vänner. Vi kan alltså dra en skiljelinje mellan Malins 
och Ritas subjektiva uppfattningar om ensamhet kopplat till ålderdom mot bakgrund 
av den förförståelse som Weiss (1973) beskriver.  
 
Utifrån mina intervjupersoner kan man tolka deras svar som att emotionell och social 
ensamhet kan kopplas till åldrande, men att intervjupersonernas varierade svar kan 
skapa en förståelse av att det är den subjektiva uppfattningen om vilket typ av 
ensamhet som är mest framträdande kopplat till ålderdom som skiljer sig.  

5.2 Kartläggning av arbete mot ensamhet 
Denna del kommer att behandla personcentrerad vård, psykosociala omsorgsbehov 
och värdegrunden som är tre teman som framkom i intervjuerna. Då dessa blir svåra 
att särskilja kommer jag nedan att integrera dessa tre teman under samma rubrik. 

Jag kommer att utgå från socialstyrelsens värdegrund (SFS 2001:453) där läsaren kan 
finna tre begrepp som är centrala att utgå ifrån när man planerar vårdinsatser: (1) 
respekt för de äldre, (2) vårdpersonalen ska ha en adekvat utbildning och (3) 
omsorgstagaren ska få möjlighet att påverka vården. Sedan kommer dessa begrepp 
att appliceras till intervjupersonernas tolkningar för att ta reda på hur de arbetar med 
dessa frågor och således utkristallisera en bild av vilka metoder de använder sig av. 
Avslutningsvis kommer jag att redogöra för problematiken med att planera 
omsorgsarbetet utifrån värdegrunden mot bakgrund av intervjupersonernas 
subjektiva uppfattning. Utifrån syftet att kartlägga äldres psykosociala omsorgsbehov 
blir detta relevant då jag vill veta hur undersköterskorna i min studie tolkar 
värdegrunden eftersom det är detta som socialstyrelsen menar ska utgöra basen i 
planeringen av vård- och omsorgsarbetet.  
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Utifrån intervjupersonerna verkar Socialstyrelsens värdegrund (SFS 2001:453 samt 
Jönson & Harnett (2015) gällande planeringen av vården vara central då 
omsorgstagaren ska visas respekt, att personalen har en adekvat utbildning och att 
omsorgstagaren ska kunna påverka vårdinsatsen. Erika påpekar att individens 
önskemål är viktiga att ta i beaktande då hon säger: 
 

Jo det är viktigt, det gäller att kunna anpassa sig till den man går in till, för man kan 
aldrig göra på samma sätt hos alla. För att vissa tycker inte om att man skojar med dem 
så att ja, det är så individuellt på hur man vill ha bemötandet. Man måste verkligen vara 
uppmärksam på hur man bemöter dem. 
 

Även Patrik påpekar detta då kunskapen verkar vara central för honom då man tar 
reda på saker om personen för att sedan planera vårdinsatser.  
Patrik menar att: 
 

Ja, man kan alltid försöka på en aktivitet att vara social med dem för då har man ju lite 
tid till att prata, göra det som dem vill, exempelvis komma ut på en promenad, eller om 
man vill vara inne o dricka kaffe och fika så kan man göra det. Men att man gör något 
som de vill. Eller att man bara tar sig tid att sitta och prata och att man inte bara gör det 
som krävs utan även liksom hör hur dem mår, har du några planer och allt detta, 
beroende på vem det är så man pratar om något dem tycker om. 

 
Utifrån intervjuerna verkar det alltså enligt ovan som att det är viktigt att lära känna 
den äldre för att kunna planera vårdinsatserna för individen. Detta kan kopplas till 
värdegrundens första och tredje begrepp som handlar om respekt för de äldre och 
äldres möjligheter att påverka vården (Jönson & Harnett 2015). Detta är något som 
samtliga intervjupersoner påpekar på ett eller annat sätt. Patrik och Elin menar att det 
är viktigt att lära känna personen, Erika, Rita och Malin menar att det är viktigt att 
lyssna, Sara menar att det är viktigt att se de äldre och Karin konstaterar att 
bemötandet har en central roll i arbetet med äldre. Vi kan med andra ord tolka att 
någon form av samtal med den äldre individen spelar en central roll vad beträffar 
kartläggningen av arbetet inom äldreomsorgen när det handlar om att motverka 
ensamhet, utifrån mina intervjupersoners svar. Detta kan tolkas som att alla individer 
är olika och således behöver en anpassad vård vilket kan ses mot bakgrund av 
socialstyrelsens direktiv om att välbefinnandet är en subjektiv uppfattning (Lundgren, 
Sunesson & Thunved 2018). 
 
För att tolka intervjupersonernas svar utifrån Jönsson och Harnetts (2014) tidigare 
forskning verkar det vara så att individanpassningen av vårdinsatserna för 
intervjupersonerna har en hög prioritet. Detta stämmer överens med författarnas 
resonemang att individanpassningen är viktigare än likvärdigheten och möjligen är 
det på detta sätt intervjupersonerna angriper värdegrunden. 
 
Intervjupersonerna i denna undersökning arbetar intensivt med att stärka den äldre 
till självständighet, vilket kan förknippas med värdegrundsarbetet och värdegrundens 
tredje begrepp. Det boende jag valt att studera arbetar med ett kontaktmannaskap 
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som enligt intervjupersonerna handlar om en personcentrerad vård. Tid avsätts från 
personalen tillsammans med omsorgstagaren där vårdpersonalen lär känna individen 
och således planerar vårdinsatser och kartlägger individens behov utifrån de insatser 
som hen har blivit beviljad. Erika påpekar att självbestämmanderätten är mycket 
viktig då det inte är eftersträvansvärt att tvinga personer att ställa upp på aktiviteter 
som personen inte är intresserad av.  
 

Nej, alltså vi går ju in och tittar till henne ibland sen kommer kanske någon anhörig 
men denna personen har alltid varit inne i sin lägenhet och alla säger att hon trivs med 
detta så då låter man henne vara där, vi kan ju inte tvinga någon. Och det är ju fler som 
vill vara ensamma inne i sina lägenheter. 
 

Utifrån ovanstående resonemang kan man tolka att kartläggning av omsorgsbehov 
utifrån intervjupersonerna sker genom kontaktmannaskap och personcentrerad vård 
för att arbeta och angripa värdegrunden som handlar om att stärka individen. Detta 
verkar vara något kollegialt då samtliga intervjupersoner svarar på ett liknande sätt. 
Exempel på detta är Malin som säger:  
 

Ehm, vi har ju kontaktpersoner, vad säger man, boende man är kontaktperson till. (…). 
Levnadsberättelse heter det, ja. Just det. Åh den är bra om den finns för då vet man ju 
lite mer om personen. Och den kan man ju läsa för där är mycket tips och idéer på vad 
dem tycker om och vad man kan prata om och göra och detta för att dem ska ha de så 
bra som möjligt såklart. Sen att dem också får göra det dem kan själva. 

 
Utifrån värdegrundens första tema som handlar om respekten för de äldre handlar 
intervjupersonernas uppfattningar om att det är viktigt att lyssna och se individen 
samt att ge dem möjlighet att påverka vården. Detta knyter i sin tur an till det tredje 
begreppet som handlar om att omsorgstagaren ska få möjlighet att påverka vården. 
Detta gör man enligt intervjupersonerna personcentrerat med kontaktmannaskap 
och att försöka få omsorgstagaren så självständig som möjligt. Vad gäller det andra 
begreppet som handlar om adekvat utbildning kommer det att redogöras för nedan.  
 
Utifrån socialtjänstlagens 5 kap 4 § (SFS 2001:453) som beskriver att äldre ska ha en 
aktiv och meningsfull vardag och sedan skapa en känsla av sammanhang där 
vårdpersonal ska stötta den äldre till kontakter med vänner, familj och föreningsliv 
framkommer det utifrån intervjupersonernas subjektiva uppfattningar att det är 
viktigt att ta reda på orsaken till ensamheten för att sedan kunna arbeta utifrån målet 
att känslan av ensamhet ska avta. Patrik beskriver att en metod för att göra detta är 
att genom att prata med den äldre. Han säger:  
 

Ja jag skulle kanske fråga varför och utifrån detta bilda mig en uppfattning kring hur jag 
ska bemöta denna känsla som personen känner. Det kan ju vara att jag måste lugna 
personen eller försöka fråga vad man skulle kunna göra åt denna känsla just nu och 
kanske också fråga om detta är en känsla som funnits länge eller om det bara är en 
tillfällig känsla så man kan försöka finna lösningar utifrån detta. 
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Även fast intervjupersonerna i min studie verkar ha tydliga rutiner och 
arbetsuppgifter som exemplifieras med kontaktmannaskap och personcentrerad vård 
verkar det vara så att det inte för alla är självklart att veta vilken strategi man ska 
använda sig av för att motverka ensamhet bland äldre. Elin påpekar: 
 

Detta är lite svårt för vi har bara tre brukare vi kan prata med de andra är lite snurriga 
men vi läser deras tankar alltså om de är ledsna då tänker vi att något är fel och då 
försöker man göra det bästa av situationen och det är något helt naturligt alltså känsla 
när man blir äldre. För så småningom kommer vi alla i den situation när man blir 
gammal. 
 

Detta belyser att det är viktigt med adekvat kompetens gällande sjukdomar, 
regelverk, kost och hushållssysslor, vilket redogjorts för i bakgrunden (Jönson & 
Harnett 2015). Vi kan mot bakgrund av detta konstatera att undersköterskorna i 
denna studie har tydliga arbetsuppgifter vad beträffar planering av vårdinsatser, men 
att det finns en bristande kunskap hos vissa av undersköterskorna när det handlar 
om att ta reda på omsorgstagarens psykosociala omsorgsbehov vad beträffar 
ensamhet då exempelvis kommunikationen mellan undersköterskor och 
omsorgstagare inte fungerar felfritt. Utifrån det andra begreppet inom värdegrunden 
som handlar om att vårdpersonalen ska ha en adekvat utbildning kan vi alltså tolka 
det som att det finns en brist vad gäller värdegrunden då det finns undersköterskor i 
min studie som bedömer att kommunikationen är svår, vilket i sin tur skulle kunna 
leda till att individens vårdinsatser inte tillgodoses på rätt sätt.   

5.3 Bemötande av ensamhet bland äldre 
Bemötandet av ensamhet bland äldre belyser denna studies tredje frågeställning som 
handlar om hur undersköterskor arbetar när det handlar om ensamhet bland äldre. 
Här utgås från aktivitets- och kontinuitetsteorin samt disengagemangsteorin för att 
tolka intervjupersonernas svar mot bakgrund av dessa. Detta knyter an till syftet att 
kartlägga äldres psykosociala omsorgsbehov då det handlar om hur 
intervjupersonerna bemöter ensamhetsproblematiken i praktiken.  

5.3.1 Att vårda efter individens behov 

Intervjupersonernas svar visar att den personcentrerade vården på detta särskilda 
boende för äldre skiljer sig åt från person till person vad beträffar förhållningssättet 
till den äldre. Malin säger: 
 

Det är ju utifrån deras specifika behov och det lär man sig efterhand hur devill ha det 
och om man ska vara där bara en kort liten stund för att de vill vara ensamma eller om 
man vet att de absolut inte vill vara själva. 
 

Jag väljer här att tolka Malins uttalande som att disengagemangsteorin på ett visst 
plan är relevant i kontexten eftersom att hon tydligt påpekar att en individ kan välja 
att frivilligt försätta sig i ensamhet. 
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Disengagemangsteorin blir ännu mer framträdande utifrån intervjupersonernas 
uppfattningar då Erika menar att ”vi har ju en dam som vill sitta inne i lägenhet hela 
tiden och det har hon valt att hon vill”. Med detta menar jag att en äldre individ 
utifrån disengagemangsteorin (Tornstam 2010) kan ha ett behov av vårdinsatser som 
handlar om att avskärma sig från det omgivande samhället i takt med att hen blir 
äldre. Detta kan ses mot bakgrund av kritiken av aktivitetsteorin utifrån den tidigare 
forskningen (Jönson & Harnett 2015) där de menar att en idealbild av den äldre som 
har en lyckad ålderdom och är produktiv bortser ifrån individens behov, vilket också 
kan leda till stigmatisering utifrån mellanålderns aktivitetsideal.  
 
Det är dock viktigt att påpeka att disengagemangsteorin inte är den mest centrala 
teorin utifrån hur jag tolkar mina intervjupersoners uppfattningar vad beträffar 
arbetet mot ensamhet. Denna slutsats dras eftersom samtliga intervjupersoner 
påpekar att aktiviteter är en fruktbar metod i omsorgsarbetet för att motverka 
ensamhet, vilket snarare kan peka på motsatsen till disengagemangsteorin. Exempel 
på detta är att Sara understryker att ”bara det att komma ut i naturen ger en lugnande 
effekt och man märker hur det sociala kan ja typ lugna”. Elin påpekar också: 
 

Exempelvis så har vi några som är väldigt ensamma och då får de vara med när 
personalen äter frukost så dem slipper vara ensamma så det är en rutin som vi använder 
oss av. Då upplever jag att de ofta glömmer bort sin ensamhet och får istället en trevlig 
stund tillsammans med oss. 

 
En annan tolkning man kan dra utifrån dessa resonemang är att endast två av de tre 
hypoteserna som Tornstam (2010) presenterar i disengagemangsteorin verkar vara 
fruktbara att arbeta efter utifrån intervjupersonernas uppfattningar i denna studie. 
Detta handlar alltså om att individen vill distansera sig från det omgivande samhället 
och att aktivering kan leda till otillfredsställelse. Ingen av intervjupersonerna 
framhåller på något sätt att den sista hypotesen som handlar om att samhället vill 
distansera sig ifrån de äldre verkar vara central utifrån intervjupersonernas perspektiv 
i och med den personcentrerade vården där den äldre är i fokus.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras utifrån intervjupersonernas perspektiv att den 
personcentrerade vården innebär att vissa individer vårdas utifrån något som kan 
liknas vid disengagemangsteorin medan andra inte gör det vad beträffar arbetet mot 
ensamhet. Intervjupersonerna har som ovan nämnt visat på komplexiteten i vården 
där varje omsorgstagare är unik med ett specifikt behov.  

5.3.2 Att involvera den äldre i aktiviteter 

Aktiviteter verkar vara en central del i arbetet på det boende som i denna studie 
studerats. Malin säger: 
 

Jag försöker nog att aktivera dem, se till att de kommer ut i gemensamma utrymmen. 
Att de deltar i olika aktiviteter så de börjar tänka på något annat liksom.  
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Sara exemplifierar detta genom arbetet med en vårdtagare och säger: 
 

Vi började med att han fick komma utanför rummet, sen gick vi lite längre åh sen helt 
plötsligt tittade vi på dem som hade aktivitet. Åh nu är han med på alla aktiviteter som 
vi anordnar. Nu är han aldrig inne själv i lägenheten utan där har vi verkligen lycktas då 
vi brutit både isolering och ensamhet genom aktivitet 

 
Vi kan med hjälp av dessa resonemang konstatera att intervjupersonernas 
uppfattningar handlar om att aktiviteter är en viktig och effektiv metod för att 
motverka ensamhet bland äldre. 
 
Ett annat resonemang utifrån intervjupersonerna verkar vara att uppmuntra de äldre 
att delta i omvårdnaden. Patrik säger att  
 

ja, att man involverar personen i omvårdnaden, man ber personen vara med i de 
insatser man utför så att de känner sig delaktiga i det man gör och då tänker jag att 
samtalet också blir naturligt o inget påtvingat samt att personen känner att man inte 
bara är till besvär utan att den enskilde faktiskt också själv kan utföra vissa sysslor och 
då blir det ju på sätt och viss också en aktivitet. 

 
Vi kan mot bakgrund av ovanstående uppfattningar finna en viss likhet mellan 
intervjupersonernas resonemang kring nyttan av aktivitet och Tornstams 
(2010) definition av aktivitetsteorin, men även en viss skillnad där olika typer 
av aktiviteter framkommer. Patrik definierar att en aktivitet kan vara 
delaktighet i omvårdnaden, medan Sara och Malin definierar aktiviteter som 
sker på det aktuella boendet som studien genomfördes på.  
 
Det är dock viktigt att påpeka att även fast ambitionen finns att aktivera de äldre för 
att motverka känslan av ensamhet, anser inte intervjupersonerna att det finns tid och 
resurser att arbeta med detta i önskvärd utsträckning. Patrik menar att de medicinska 
behoven och personlig omvårdnad samt serviceinsatser är det som prioriteras och att 
det sociala arbetet kommer i andra hand om tid finns. Han menar: 
 

Det känns som att det är HSL-uppgifter som är det viktigaste men samtidigt vill man ge 
dem mer av de sociala insatserna för det känns som att det är det som uppskattas mest 
då det är detta som vårdtagarna vill ha mera av, att man har den tiden till den sociala 
omsorgen samtidigt som man blir mer och mer inriktad på HSL-uppgifter. De är ju 
sällan man hör en vårdtagare säga att jag blir så glad när du kommer och ger mig 
mediciner utan det som de uppskattar som jag uppfattar det är ju att vi kommer och 
kan ta oss tid till den sociala samvaron. 
 

Detta kan ställas i relation till den tidigare forskningen som konkretiserar att det finns 
en brist på resurser att arbeta med sociala frågor och således nå en personcentrerad 
vård vilket Kajonius och Kazemi (2015) och Sundström et al. (2018) framhåller. Vi 
kan alltså mot bakgrund av den tidigare forskningen förstå Patriks resonemang som 
att det finns ett behov av att arbeta med sociala frågor (aktiviteter) i större 
utsträckning.  
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När aktiviteter diskuteras bland intervjupersonerna blir det svårt att resonera kring en 
specifik kategori inom aktivitetsteorin. Saras uppfattning aktualiserar detta då hon 
säger: 

Alltså, om tiden finns så försöker vi vara hos personen och vara med den personen så 
mycket som möjligt och få ut personerna. Vi tvingar ingen men sitta och prata, kanske 
kolla i något fotoalbum så man kan prata gamla minnen. Eller ta någon tidning och läsa 
för dem att man försöker aktivera liksom så brukarna får tankar på något annat än bara 
att tänka att nu sitter jag här själv och ensam.  

Man kan förstå detta svar mot bakgrund av kontinuitetsteorin (Tornstam 2010) 
där individens kontinuitet består av en förståelse för individens historiska 
identitet och att fotoalbumet som aktivitet skulle kunna vara ett sätt att ge 
individen en förståelse för nutiden och en strategi för framtiden.  

Dock blir analysen mer komplex när Sara senare under intervjun säger: ”Så jag 
har själv suttit och pratat med de äldre och som sagt, de säger ofta att jag 
förlorat en man eller fru, mina barn bor långt bort och vännerna kommer 
aldrig och hälsar på och vissa vänner lever inte mer. Det är mycket sånt.” Detta 
svar kan istället förstås utifrån den interaktionistiska aktivitetsteorin (Tornstam 
2010) som beskriver depersonaliseringsprocessen som sker om en individ blir 
fråntagen sociala kontexter vilket sker om en anhörig längre inte finns att tillgå. 
Utifrån detta resonemang blir Saras arbete komplext då hon utifrån den 
interaktionistiska aktivitetsteorin behöver en aktivitet som handlar om att 
introducera individen i nya sociala nätverk, medan hon enligt kontinuitetsteorin 
behöver hjälpa individen att förstå sin kontext och handleda henne framåt i sin 
personliga utveckling.  

Även rollteorin aktualiseras utifrån intervjupersonernas uppfattningar då Karin 
menar: 

Ja det kan bero på att de bor ensamma och att man tidigare i livet varit ute och kunnat 
röra sig fritt och helt plötsligt blir man beroende av andra och att man kanske befinner 
sig i en miljö där man inte känner sig hemma i (…) Ja, deras sjukdomar och om man 
har svårigheter att röra på sig det tror jag påverkar väldigt mycket. 

Erika svarar på ett liknande sätt då hon säger: ”Till exempel när våra brukare är 
rullstolsburna såklart de kan inte längre göra det man gjorde innan typ”. Deras 
svar kan förstås mot bakgrund av rollteorin (Tornstam 2010) då en individ som 
bor på ett särskilt boende har intagit åldringsrollen med diffusa förväntningar, 
vilket kan leda till att individen får negativa konsekvenser då åldringsrollen inte 
har några passageriter eller uppfattas av omgivningen som något positivt. 
Utifrån rollteoretiska resonemang skulle individen gynnas av en anticepatorisk 
socialisation. Vi kan också förstå dessa intervjupersoners tolkningar som att 
fysiska faktorer spelar en stor roll i kontexten.  

Dock blir analysen av dessa intervjusvar komplexa då de inte endast kan 
förstås mot bakgrund av rollteorin. De kan också förstås utifrån den 



  

	   34	  

interaktionistiska aktivitetsteorin då fysiska begränsningar kan skapa en 
uppfattning hos de generaliserade andra och den fysiska hälsan påverkar 
individen. Individen kan således få en identitet som skapar en skillnad mellan 
det upplevda och uppfattade jaget.  

Sammanfattningsvis kan man förstå intervjupersonernas uppfattningar kring 
aktiviteter som att de är något positivt för individen, men att deras subjektiva 
uppfattningar inte kan jämföras med en specifik teori inom aktivitetsteorin. 
Inom de olika teorierna kan intervjupersonernas svar förstås som att de ger 
olika möjliga handlingar för att uppnå en effekt som skulle kunna lindra de 
äldres uppfattning av ensamhet.  
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6. Diskussion 
Detta kapitel kommer att avsluta uppsatsen med en sammanfattning av resultatet för 
att sedan resonera kring studien och vilka metoder som annars hade kunnat 
användas. Avslutningsvis kommer studien att diskuteras ur ett samhälls- och 
maktperspektiv för att sedan presentera förslag på vidare forskning och på vilket sätt 
resultatet kan tillämpas i det sociala arbetets kontext. 

6.1 sammanfattning  

Utifrån syftet att belysa hur undersköterskor arbetar med ensamhet bland äldre kan 
vi konstatera att ensamhetsbegreppet är komplext vilket bekräftar tidigare studier 
såsom Peplau och Perlman (1982) och Andersson (2013). Det har framkommit att 
ensamhet både kan vara något negativt och positivt och att det kan kopplas till 
fysiska förmågor utifrån intervjupersonernas subjektiva uppfattningar. Vi kan också 
dra slutsatsen att intervjupersonerna har mer negativa än positiva tankar av ensamhet 
samt att både emotionell ensamhet och social ensamhet utifrån Weiss (1973) teori 
kan jämföras med mina intervjupersoners utsagor. Den första frågeställningen som 
handlar om hur ensamhet kan kopplas till åldrande är behandlad i och med att 
intervjupersonerna tolkar fysiska förmågor och avsaknad av sociala band som något 
som kan konkretisera ensamhet bland äldre. 
 
Det andra delen av syftet som handlar om hur man arbetar för att kartlägga och 
tillgodose de äldres behov utifrån socialtjänstlagens värdegrund kan konkretiseras 
med tre begrepp där respekt för de äldre och förmåga att påverka sin situation går 
hand i hand där man arbetar för att lyssna och se den äldre och därmed uppnå ett 
gott bemötande som ser olika ut beroende på vilken omsorgstagare det handlar om. 
Man har arbetat fram ett kollegialt angreppssätt med personcentrerad vård och 
kontaktmannaskap där undersköterskan lär känna den äldre och i så stor mån som 
möjligt försöka tillgodose individens önskemål. Det har också framkommit mot 
bakgrund av den tidigare forskningen konkretiserad av Jönsson & Harnett (2014) 
och Lundgren, Sunesson & Thunved (2018) att individanpassad omsorg är att 
föredra framför en likvärdig för att möta de krav som värdegrunden ställer. 
Intervjupersonernas subjektiva uppfattningar om den personcentrerade vården kan 
likställas med det som den tidigare forskningen presenterat i kontexten. 
 
När det handlar om bemötandet gäller det att ta reda på orsaken till ensamheten hos 
den äldre vilket sker genom en kommunikation. Det finns en svårighet med detta 
vilket i sin tur kan innebära att det blir svårt att applicera värdegrundens begrepp 
som handlar om en adekvat utbildning då det utifrån intervjupersonernas perspektiv 
inte finns tillräckligt med kunskap som krävs för att kunna kommunicera med den 
äldre på ett önskvärt sätt. Detta har behandlat den andra frågeställningen som 
handlar om hur man arbetar med att kartlägga äldres psykosociala behov vad 
beträffar ensamhet.  
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Den tredje delen i syftet som handlar om att tillgodose den äldres behov utifrån 
socialtjänstens värdegrund kan konkretiseras med en kombination av aktivitetsteorin 
och disengagemangsteorin. Då man arbetar personcentrerat och de äldre har olika 
behov kan vi se att två av tre hypoteser i disengagemangsteorin kan tolkas utifrån 
intervjupersonernas svar som handlar om att människan vid ålderdom vill distansera 
sig från samhället och att aktivering kan leda till otillfredsställelse.  
 
Aktivitetsteorin å andra sidan som handlar om att involvera de äldre i aktiviteter och 
sin egen omvårdnad vilket är en motsättning till disengagemangsteorin verkar utifrån 
intervjupersonernas uppfattningar vara vanligt förekommande. Det är dock utifrån 
intervjupersonerna svårt att identifiera deras tolkningar utifrån rollteorin, 
interaktionistiska aktivitetsteorin och kontinuitetsteorin, då olika exempel från 
intervjupersonernas vardag kan tolkas olika beroende på vilken ansats man väljer att 
anta. Dock behöver de inte vara varandras motsatser.  
 
Det har också framkommit att det likt tidigare forskning (Larsson, Rämgård & 
Bolmsjö 2017) finns en brist på resurser att arbeta utifrån aktivitetsteorin på ett 
tillfredställande sätt genom de uppfattningar mina intervjupersoner bidragit med. 
Detta har besvarat den tredje frågeställningen som handlar om hur man bemöter 
äldres behov av social omsorg utifrån en ensamhetskontext.  

6.2 Reflektioner kring studien 

Då jag tidigare reflekterat kring val av metod och alternativa metoder finns det fler 
saker som hade kunnat göras i min studie. Jag hade exempelvis kunnat skriva arbetet 
tillsammans med någon annan för att ur fler perspektiv kunna tolka resultaten och 
således få mer ”inputs” till min studie. Jag hade med andra ord kunnat få fram andra 
tolkningar av mina intervjupersoners subjektiva verklighet. Andra metoder hade 
också kunnat användas såsom observation eller fokusgruppintervjuer då det finns en 
möjlighet att resultatet hade kunnat förändras. Det hade också kunnat vara fruktbart 
att använda sig av en triangulering där man kvantitativt kunnat mäta det som tidigare 
forskning kommit fram till för att således få mer styrka i resultatet. 
 
Det finns flera styrkor med denna studie där jag genom mina intervjuer kunnat få 
fram attityder och tankar kring ensamhet och åldrande samt hur man arbetar med 
målgruppen äldre som besväras av ensamhet, vilket också varit mitt syfte då jag inte 
eftersträvat att besvara mina frågeställningar utan att genom mina intervjupersoners 
subjektiva uppfattningar tolka frågeställningarna utifrån min hermeneutiska ansats. 
En annan styrka med arbetet är att de uppfattningar och utsagor som mina 
intervjupersoner bidragit till i studien kan likställas med den tidigare forskningen i 
stor mån som jag presenterat tidigare i arbetet. Detta anser jag har ökat 
trovärdigheten i min studie. Min studie har varit relevant då det framkommit ett 
behov av att studera fältet utifrån tidigare forskning och att det utifrån mina 
intervjupersoner är ett adekvat ämne att studera utifrån en äldreomsorgskontext.  
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Givetvis finns det också svagheter i studien. Det har i denna studie endast studerats 
ett boende vilket skulle kunna anses problematiskt av fler anledningar. För det första 
finns det en risk att de undersköterskor som jag intervjuat på det aktuella boendet 
har annorlunda uppfattningar jämfört med undersköterskor på andra boenden. Den 
kollegiala kontexten är också intressant att resonera över då en viss kultur hos 
personalen som arbetar på det boende jag studerat också påverkar deras arbete med 
äldre som upplever ensamhet och att detta inte är representativt för 
undersköterskearbetet överlag. 
 
En annan svaghet med studien är att det boende som studerats varit en del av den 
kommunala äldreomsorgen. Då privata utförare kan arbeta på ett annat sätt kan detta 
bidra till ett resultat som inte speglar hela populationen av undersköterskor som 
arbetar på särskilda boenden.  
 
Tidsaspekten är också en svaghet med studien. Då det varit brist på tid och möjlighet 
att intervjua fler undersköterskor hade jag kunnat få fram fler intressanta perspektiv 
med ett större underlag av intervjuer. Jag har heller inte uppnått någon teoretisk 
mättnad vilket vore fruktbart med tanke på min kvalitativa studie då det hade varit 
relevant att få ett så pass stort underlag att jag kunnat besvara min frågeställning.  
 
Utifrån ett genusperspektiv finns det också vissa svagheter då majoriteten av mina 
intervjupersoner var kvinnor. Detta innebär att jag tror att det finns en möjlighet att 
resultatet skulle kunna få ett annat utfall om arbetsplatsen varit jämställd. Å andra 
sidan skulle detta kunna ses som en styrka i studien då äldreomsorgen överlag inte är 
jämställd då en majoritet av undersköterskorna på särskilda boenden idag består av 
kvinnor. 
 
Detta innebär att studien i nuläget inte går att applicera till andra verksamheter. 
Viktigt att tillägga i denna kontext är också att det inte varit studiens syfte eller mål. 
Dock kan framtida studenter genomföra en liknande studie och jämföra resultatet 
med denna studie och således nå fram till ny kunskap.  
 
I denna studie tillkommer det också vissa risker. För det första kan det vara så att de 
undersköterskor som intervjuats, svarat på ett sätt som de förväntas svara och inte så 
som är det faktiska fallet. Med detta menas att det kan finnas en skillnad mellan hur 
undersköterskorna svarar och hur de arbetar i praktiken.  
 
Det finns också en risk att intervjuarens närvaro påverkat resultatet. Min 
personlighet, mitt sätt att ställa frågor och min tidigare uppfattning om 
äldreomsorgen genom min tidigare arbetslivserfarenhet kan ha påverkat resultatet, 
även fast det i så stor utsträckning som möjligt försökts att undvika att detta ska 
påverka mitt resultat. Det har bland annat genomförts en intervjuguide där det på ett 
så systematiskt sätt som möjligt försökts att få frågor som inte kan missuppfattas och 
att undvika ledande frågor.  
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6.3 Studiens relevans ur ett samhällsperspektiv 

Utifrån en samhällelig kontext finns det också vissa grundantaganden (Kalman 2013), 
både vad beträffar teorin som använts, men även forskningsfrågan som sådan. Med 
detta menar jag att det antagits en definition på ensamhet som utifrån nuvarande 
kontext anses relevant, men som kan komma att förändras under tid, och även 
aktivitets-, kontinuitets- och disangagemangsteorin som i den nutida kontexten kan 
anses relevant för studiens frågeställningar. Detta innebär att studiens trovärdighet 
kan påverkas över tid i och med att forskningen i socialt arbete ständigt är under 
förändring då nya teorier kan uppkomma. Ur en samhällelig kontext är även lagar 
och riktlinjer anpassade till en nutida svensk kontext, då det politiska styret i 
framtiden kan komma att ändra socialtjänstlagen och värdegrunden. Om dessa skulle 
förändras kommer mina intervjupersoners förståelse förändras med detta då det 
kommer att bli nya tolkningar av den verklighet de befinner sig i om lagar och 
riktlinjer förändras. Utifrån Kalmans (2013) resonemang kring grundantaganden 
kommer perspektiven på ensamhet bland äldre liksom synen på jämställdhet och 
personer med funktionsvariationer att förändras, vilket ställer krav på 
forskarsamhället att ställa nya frågor. Samhället och dess normer kommer således att 
ha makt över dagordningen i det sociala arbetets kunskapsfält.  

6.4 Praktisk tillämpning  
Denna studie har kommit fram till ett antal resultat som skulle kunna vara till gagn 
för äldreomsorgen som helhet. Genom att belysa hur undersköterskor utifrån sina 
subjektiva uppfattningar kan arbeta för att motverka ensamhet bland äldre kan 
undersköterskorna i studien få en möjlighet att sprida sina kunskaper vidare till andra 
verksamheter och således skapa ny ”input” till de arbetssätt som befintligt finns på 
andra boenden. Detta på grund av att studien genomförts på det aktuella boendet 
och att undersköterskorna kollegialt kan diskutera problemen med varandra.  
 
Kunskapen som denna uppsats har bidragit till kan också komma till gagn för 
äldreomsorgen i och med förståelse för ensamhet bland äldre då den ökat. Genom 
min ökade kunskap om forskningsfältet kan jag som framtida enhetschef inom 
äldreomsorgen få fler verktyg att arbeta med problematiken genom å ena sidan en 
djupare teoretisk förankring, men också en förståelse för hur undersköterskors 
attityder till forskningsfältet kan se ut.  

6.5 Vidare forskning 
Då denna uppsats belyst hur undersköterskor arbetar med ensamhet bland äldre på 
ett särskilt boende, finns det fler fält som kan vara intressanta att undersöka. Detta 
skulle kunna vara inom hemtjänsten, privata boenden eller en jämförelse mellan olika 
boenden för att få fram skillnader mellan arbetssätten. Man skulle också kunna 
genomföra en studie med samma frågeställning som denna men att istället använda 
sig av en annan metod för att sedan kunna jämföra om resultaten stämmer överens 
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med varandra och således ge ännu mer styrka och trovärdighet till det forskningsfält 
jag studerat. Även andra ansatser än den hermeneutiska hade varit fruktbart till 
samma frågeställningar för att få fram resultat som kan komplettera det resultat som 
redan framkommit. 
 
Annan vidare forskning skulle kunna bestå av en komparativ studie där 
undersköterskornas svar jämförs med de äldre som bor på särskilt boende. Man 
skulle således kunna ställa frågor om ensamheten upplevs som något positivt eller 
negativt samt att man kvantitativt skulle kunna undersöka upplevelser av ensamhet 
på särskilda boenden. Man skulle i anslutning till detta kunna studera fler boenden 
och ta reda på om det finns regionala skillnader mellan olika delar av landet. 
 
Ur ett genusperspektiv finns det fler frågor att studera vidare. Man skulle exempelvis 
kunna studera om det finns en skillnad mellan manliga och kvinnliga undersköterskor 
om hur de arbetar med ensamhet och uppfattar den bland äldre på särskilt boende 
eller i hemtjänsten.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej! 

Mitt namn är Martin Vestman och jag studerar socialt arbete med inriktning organisering och 
ledning av arbete och välfärd på högskolan i Halmstad. Jag är nu inne på min sista termin och 
ska författa mitt examensarbete. Det ämne jag valt att studera är undersköterskors upplevelse 
av ensamhet bland äldre på ett särskilt boende. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ensamhet bland äldre kommer till uttryck på ett 
särskilt boende utifrån vårdpersonals perspektiv och hur man arbetar för att kartlägga de 
psykosociala omsorgsbehov som finns att tillgodose utifrån socialtjänstlagens värdegrund i 
5kap 4§ SoL. 

Jag har i tidigare kurs Fördjupning inom kunskapsområdet socialt arbete fått möjligheten att fördjupa 
mig i forskning och litteratur kring ensamhet bland äldre och fann ett intresse att fördjupa mig 
ytterligare i detta ämne. Därmed vill jag intervjua mellan fem till åtta personer som är utbildade 
eller som är under utbildning till undersköterska och som arbetar inom äldreomsorgen och 
som har kunskap och erfarenhet som är värdefull för mig i mitt arbete. Denna intervju 
kommer att bestå av några frågor och min förhoppning är att det kommer bli en givande 
diskussion där jag får möjlighet att få ta del av era tankar och erfarenheter. Detta samtal tar 
cirka 30 minuter och jag hoppas att du vill vara med och delge mig med dina tankar och 
reflektioner. 

Vid intervjun kommer jag att ta hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta 
innebär att deltagandet bygger på frivillighet och om man vill så kan man avbryta intervjun och 
därmed också ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och 
resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål. 

Om det uppkommer frågor eller några funderingar är ni välkomna att kontakta mig eller min 
handledare för mer information. 

Jag hoppas vi ses. 

Hälsar 

Martin Vestman 

Kontaktuppgifter: Xxx 

Handledare 

Niklas Westberg 

Universitetslektor i sociologi vid Högskolan i Halmstad 
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Bilaga 2  

Intervjuguide  

Hur ser vårdpersonal på äldre och ensamhet? 

•   Vad väcker ensamhet för tankar och känslor hos dig? 
•   Om du skulle få sätta ord på ensamhet, hur skulle du då beskriva beskriva detta? 
•   Vad är din uppfattning om ensamhet kopplat till ålderdom? 
•   Vad tror du kan påverka upplevelsen av ensamhet hos en äldre människa? 

 

Hur bemöter vårdpersonal äldres känslor av ensamhet? 

•   Vilka är dina primära arbetsuppgifter som vårdpersonal på ett särskilt boende? 
•   På vilket sett kan du som vårdpersonal tillgodo se de äldres sociala behov tror du? 
•   På vilket sett kan du som vårdpersonal i ditt arbete lindra en äldre människas 

upplevelse av ensamhet? 
•   Beskriv din upplevelse av ensamhet bland de äldre som du vårdar? 
•   Beskriva några exempel och situationer där du upplevt ensamhet hos dina vårdtagare 

 

Hur arbetar man för att få fram en kartläggning kring de psykosociala omsorgsbehoven utifrån 
den specifika individens behov? 

•   Hur arbetar du för att nå en personcentrerad vård  (så att den äldre får känna en 
delaktighet, självbestämmande o ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med 
andra.) 

•   Hur arbetar ni för att ta reda på vad era omsorgsmottagares sociala behov är? 
•   Finns det några rutiner på din arbetsplats gällande ensamhet bland äldre? 
•   Vilka strategier arbetar ni utifrån för att kunna möta denna målgrupp? 
•   Upplever du att ni har det handlingsutrymme som krävs för att möta äldre som 

upplever ensamhet? 
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Bilaga 3 

Samtyckesblankett 
Jag samtycker härmed till att medverka i studien om undersköterskors upplevelser av ensamhet 
bland äldre på ett särskilt boende. 

 

Jag har genom missivbrev samt muntligen informerats om studiens syfte. Jag har även 
informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill under studiens gång, kan 
avbryta min medverkan utan att ange orsak. Jag är även medveten om att det färdiga 
uppsatsarbetet kommer publiceras i databasen DiVA. 

 

........................................ 

Ort 

 

 

……………….. 

Datum 

 

 

…………………………….                                                      ……………………………. 

Namnteckning                                                                           Namnförtydligande 
Respondent                                                                                Respondent 

 

 

 

……………………………                                                         ……………………………. 

Namnteckning                                                                             Namnförtydligande  

 Student                                                                                       Student 
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