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Sammanfattning 

Föreliggande studies syfte var att undersöka biståndsläggarens arbete för att minska 

ensamhet och social isolering hos äldre personer. En kvalitativ explorativ design 

användes och materialet till studien samlades in genom semistrukturerade intervjuer 

med sex biståndshandläggare. Genom en tematisk analys framkom fyra 

huvudteman: vad är ensamhet och social isolering, identifiering och information, 

betydelsen av insatser och sociala sammanhang samt biståndshandläggaren och den 

äldre personen. Sammanfattningsvis beskriver de intervjuade biståndshandläggarna 

att ensamhet och social isolering kan förebyggas och minskas genom kommunala 

insatser men att den viktigaste faktorn är närheten till familj och sociala nätverk. 

Biståndshandläggarna beskriver också att de kan uppleva maktlöshet, både i 

förhållande till den enskilde och i förhållande till riktlinjer och brist på resurser inom 

den egna verksamheten. Maktlösheten kopplas i diskussionsavsnittet till Lipskys 

teori om frontlinjebyråkrater. Trots de utmaningar som finns är 

biståndshandläggarna överens om att de har en viktig och betydande roll i arbetet 

för att tillgodose den enskildes behov. 
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the care managers’ work to reduce 

loneliness and social isolation in older people. A qualitative exploratory design was 

used and the material for the study was collected through semi-structured interviews 

with six care managers. Through a thematic analysis, four main themes emerged: 

“what is loneliness and social isolation”, “identification and information”, “the 

importance of activities and the social context” and “the care manager and the older 

person”. In summary, the interviewed care managers describe that loneliness and 

social isolation can be prevented and reduced through governmental interventions, 

but the most important factor is proximity to family and social networks. Moreover, 

the care managers describe that they can experience impotency, both in relation to 

the individual client and in relation to framework and lack of resources within their 

own operation. The impotency is discussed in relation to Lipsky's theory of street 

level bureaucrats. Despite the challenges that exist, the care managers agree on the 

importance and significance of their role in working to meet the individual’s needs. 
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1. Bakgrund och problemformulering 

Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver att världens befolkning åldras allt snabbare. 

Mellan år 2015 och 2050 förväntas antal personer över 60 år att fördubblas. Vidare konstaterar 

WHO att hög ålder medför ökad risk för förlust av funktionella förmågor, försämrad mobilitet 

och kronisk smärta. Utöver detta riskerar äldre personer att få försämrad socioekonomisk status 

efter pensionen, och sammantaget kan dessa faktorer resultera i isolering, ensamhet eller 

psykisk och fysisk ohälsa för vilket långsiktig omsorg behövs (World Health Organization, 

2017). 

 

Ensamhet och social isolering bland äldre människor är en riskfaktor för hälsoproblem och kan 

även resultera i ökad dödlighet (se Dahlberg et al., 2016, Nicholson, 2012). Ensamhet beskrivs 

ofta som en känsla till följd av att en person upplever sina sociala relationer som otillräckliga, 

medan social isolering innebär minimal eller ingen kontakt med andra personer (Cohen-

Mansfield & Perach, 2015). Forskning visar att äldre personer som är bundna till hemmet lider 

större risk att uppleva ensamhet eller social isolering i jämförelse med friskare äldre personer. 

Samtidigt kan ensamheten lindras genom att den äldre får sina behov mötta genom exempelvis 

hemtjänst (Kadowaki, Wister & Chappell, 2015). 

 

20 procent av personer i Sverige över 65 år upplever ensamhetskänslor ibland och 10 procent 

upplever det ofta (Jönson & Harnett, 2015). Ensamhet är en naturlig del av livet som ökar något 

under den senare ålderdomen. Vid hög ålder är det även vanligt att förlora en närstående vilket 

ökar risken för ensamhet och social isolering (Jönson & Harnett, 2015). Statistiska Centralbyrån 

(SCB) presenterar statistik som visar att även social isolering ökar med åldern. Där 

framkommer att 26 procent av männen och 13 procent av kvinnorna i 65-74-årsåldern inte har 

någon nära vän utöver en eventuell parrelation (Statistiska Centralbyrån, 2015).  

 

I Socialtjänstlagen 4 kap 1 § (SoL, 2001:453) står att om en person inte kan tillgodose sina 

behov av försörjning eller sin livsföring i övrigt eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har 

den person rätt till bistånd. Den enskilde ska även genom biståndet tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå och biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva 

ett självständigt liv. I Socialtjänstlagen 5 kap 4 § finns den nationella värdegrunden som säger 

att äldreomsorgen ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande samt 

ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 
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Bland äldre personer som får äldreomsorg tycks det dock vara vanligare med ensamhet och 

social isolering än bland äldre personer generellt (Wolmesjö, 2014). Det finns även 

undersökningar som visar att 70 procent av personer på äldreboenden samt 50 procent av 

personer med hemtjänst lider av ensamhet i någon grad. Det kan ha att göra med ett missnöje 

till att personalen inte har tid att sitta ner och prata med den äldre men det kan också vara helt 

orelaterat till bristen av social samvaro (Jönson & Harnett, 2015). Brukarundersökningar visar 

att äldre personer brukar trivas med äldreomsorgen generellt men ger ett lägre betyg till de 

sociala aktiviteter som ges (Wolmesjö, 2014). Det finns allmänna verksamheter som syftar till 

att bryta isolering hos äldre, men många som lider av ensamhet undviker att söka sig till nya 

sammanhang. Även funktionsnedsättningar kan påverka delaktigheten negativt (Jönson & 

Harnett, 2015).  

 

Biståndshandläggaren brukar vara den första person som äldre personer eller deras anhöriga 

kontaktar när de är i behov av stöd, omsorg eller bistånd (Wolmesjö, 2014). 

Biståndshandläggarens uppgift är att utreda, besluta och utvärdera beviljade insatser enligt 

Socialtjänstlagen (SoL). Det saknas kvalitativ forskning som har gjorts från 

biståndshandläggares perspektiv om ensamhet och social isolering och vi vill därför undersöka 

det i vår uppsats.  

 

  



 

9 

 

2. Syfte och frågeställningar 

 

2.1 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka biståndshandläggarens arbete för att minska ensamhet och 

social isolering hos äldre.  

 

2.2 Frågeställningar 
• Arbetar biståndshandläggare med att identifiera ensamhet och/eller social isolering hos 

äldre personer och i sådana fall hur? 

• Informerar biståndshandläggare äldre personer om de sociala insatser som finns att 

ansöka om och i sådana fall hur? 

• Följer biståndshandläggare upp sociala insatser för äldre personer och i sådana fall hur? 

• Vilka möjligheter upplever biståndshandläggare att de har att minska ensamhet och/eller 

social isolering hos äldre?  

 

2.3 Disposition 
Den skriftliga sammanställningen för vår studie består av totalt nio kapitel. I kapitel ett 

presenteras bakgrunden och kapitel två presenteras studiens syfte, frågeställningar och 

disposition. I följande kapitel definierar vi de tre centrala begrepp som vi använder oss av i 

studien. I kapitel fyra presenteras relevanta teorier och följs av kapitel fem som innehåller 

relevant forskning för området. I kapitel sex presenteras studiens design, urval, 

datainsamlingsmetod och material, analys, tillförlitlighet och äkthet samt etiska överväganden. 

I kapitel sju presenteras studiens resultat och i kapitel åtta diskuteras resultaten i förhållande till 

tidigare forskning och teorier. I kapitel åtta framkommer även studiens styrkor och svagheter 

samt slutdiskussion. Slutligen presenteras studiens slutsatser i kapitel nio. Efter kapitel nio 

återfinns referenslista och bilagor.  
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3. Studiens centrala begrepp 

Centrala begrepp i studien är äldre, ensamhet, social isolering och sociala insatser. 

 

3.1 Äldre 

Äldre personer beskrivs av Wolmesjö (2014) som personer över 65 år. I vår uppsats har vi 

valt att utgå från denna definition.  

 

3.2 Ensamhet 
Förklaringar av ordet ensamhet är inte alltid tydliga och ensamhet sammanblandas ibland med 

orden “ensam” och “ensamstående”. Begreppet ensamhet är en negativ upplevelse, ensam är 

någon som är fysiskt ensam och ensamstående är ett civilstånd (Andersson, 2013). Känslan av 

ensamhet bottnar i en diskrepans mellan önskade och faktiska sociala relationer, denna 

diskrepans kan röra nivån eller formerna för de sociala relationerna (Andersson 2013). 

Ensamhet kan enligt Weiss (refererad i Andersson, 2013) delas upp i emotionell respektive 

social isolering. Emotionell isolering kan uppstå på grund av avsaknaden av intimitet och social 

isolering kan uppstå till följd av bristande sociala relationer i en vid bemärkelse. Att Weiss 

beskriver ensamhet i termer av isolering kan enligt Andersson (2013) skapa viss oklarhet, men 

även om de flesta forskare behandlar ensamhet som ett endimensionellt begrepp har dikotomin 

mellan emotionella och sociala dimensioner av ensamhet funnits med i bakgrunden. I vårt 

arbete utgår vi ifrån Anderssons (2013) definition av ensamhet. 

 

3.3 Social isolering 
Social isolering handlar om avsaknad av gemenskap mellan individer och en distans till 

vardagliga sammanhang, och kan ses som motsatsen till socialt stöd (Victor et al., 2009). Två 

typer av social isolering kan urskiljas; isolering av individer eller sociala grupper i samhället 

samt isolering av individer från primära sociala grupper som familj, vänner och grannar. Social 

isolering kan bestå av exempelvis följande attribut: att leva ensam, låga nivåer av social kontakt, 

lågt eller inget socialt stöd samt känsla av avskildhet (Victor et al., 2009, Nicholson, 2012). Vi 

använder oss av denna beskrivning av social isolering och gör därmed en skillnad mellan 

begreppen ”ensamhet” och ”social isolering”. 
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3.4 Sociala insatser 
De flesta av kommunernas insatser för äldre personer är behovsprövade och ges genom bistånd. 

Äldreomsorg sker främst i form av hemtjänst och omsorg i särskilda boendeformer. Städning, 

matlagning, inköp och klädvård, hjälp med personlig hygien, på-/avklädning, bäddning, 

matning och aktivering är exempel på insatser genom hemtjänst. De sociala insatserna som ges 

inom ramen för hemtjänsten syftar till att bryta social isolering och stimulera till aktivitet 

(Dahlberg, 2013). Socialstyrelsen (2019) presenterar socialt innehåll i äldreomsorgen där det 

bland annat framkommer att den äldre ska ha möjlighet att fortsätta med tidigare hobbys genom 

hemtjänst eller särskilt boende och så långt det är möjligt vara med och utforma insatserna som 

ges (Socialstyrelsen, 2019). 

 

Icke-behovsprövade insatser kan ges av kommunen i form av till exempel träffpunkter.  Även 

frivilligorganisationer anordnar sociala aktiviteter av olika slag. Det kan exempelvis handla om 

träffpunkter, studiecirklar, andakter och ledsagning (Dahlberg, 2013). 
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4. Teoretiskt perspektiv 

De teoretiska ramar som vi kommer att utgå ifrån är den nationella värdegrunden för 

äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2012) och frontlinjebyråkrater (Lipsky, 2010). 

 

4.1 Värdegrund 
I 5 kap. 4 § av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) står att: 

 

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 tillvaro i gemenskap med 

andra (SoL, 2001:453). 

 

År 2011 infördes i Socialtjänstlagen (SoL) en bestämmelse om värdegrund i äldreomsorgen 

som hade som syfte att tydliggöra de etiska värden och normer som ska vara grunden för arbetet 

inom äldreomsorgen (Jönson & Harnett, 2015). Socialstyrelsen (2012) har publicerat råd som 

ger rekommendationer om att socialtjänstens omsorg ska inriktas på att äldre ska kunna leva ett 

värdigt liv och känna välbefinnande. Det är vid handläggningen av ärenden och genomförandet 

av insatser som har beslutats av Socialtjänstlagen (SoL) som dessa allmänna råd gäller. 

 

Under rubriken om värdigt liv finns följande råd: insatser av god kvalitet, privatliv och 

integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning samt gott bemötande. 

(Socialstyrelsen, 2012). Under råd om insatser av god kvalitet framkommer att insatser inom 

socialtjänsten ska vara av god kvalitet, att personal ska vara utbildade och ha lämplig erfarenhet 

samt att verksamhetens kvalitet ska utvecklas och säkras. Råd om privatliv och integritet 

handlar om att det är personal som bidrar till att äldre får leva sitt liv i enlighet med sin 

personlighet och identitet, tar hänsyn i omsorgssituationer och respekterar äldres beslut om hur 

besök i hemmet ska gå till samt säkerställer att den äldre själv får bestämma om den kroppsliga 

omsorgen. Råd om självbestämmande, delaktighet och individanpassning handlar om att 

personalen ger den äldre personen stöd i att upprätthålla sitt oberoende, låter den äldre personen 

påverka beslut om bistånd, till exempel hur insatserna genomförs samt att föra fram sina åsikter 

och önskemål. Personalen säkerställer att hjälpen och stödet anpassas till den äldre personens 

behov, förutsättningar och önskemål. Även kommunikationen måste anpassas till äldres 

förutsättningar och behov. Äldre har rätt att uttrycka sig på sitt modersmål samt har rätt att 

godkänna samarbete med deras anhöriga. Råd om gott bemötande säger att personalen är lyhörd 
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och empatisk, har tillräcklig tid att lyssna och samtala med den äldre personen samt bemöter 

den äldre med respekt (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Under rubriken om välbefinnande finns råd om trygghet samt meningsfull tillvaro 

(Socialstyrelsen, 2012). Råd om trygghet handlar om att personalen arbetar för att skapa 

förtroende och trygghet samt värnar om att insatser genomförs på överenskommen tidpunkt och 

på det sätt som den äldre och personalen har kommit fram till. Personalen ska informera äldre 

inför förändringar och ska vara uppmärksamma på om äldre upplever oro eller ovisshet samt 

komma överens om vad som kan bidra till trygghet för den äldre. Personalen ska se till att 

insatserna är lättillgängliga och att den äldre själv kan kontakta ansvarig personal. Meningsfull 

tillvaro handlar om att personalen ska hjälpa äldre personer att få stärkt självkänsla och tilltro 

till sin egen förmåga, ska skapa förutsättningar för möjlighet att utöva en fysisk aktivitet samt 

att den äldre ska kunna leva enligt sin kultur, livsåskådning och tro (Socialstyrelsen, 2012). 

 

4.2 Frontlinjebyråkrater 
Street-level bureaucrats är ett begrepp utveckat av Lipsky (2010) som kan översättas till både 

gräsrotsbyråkrater och frontlinjebyråkrater. Vi kommer fortsättningsvis att använda oss av den 

senare benämningen. 

 

Lipsky (2010) beskriver frontlinjebyråkraten som den person som interagerar med 

samhällsmedborgaren. Till skillnad från de som arbetar på lägre nivåer har frontlinjebyråkraten 

stort handlingsutrymme i sina beslut. Besluten innefattar karaktär, omfattning och kvalitet av 

insatser som ges av verksamheter (Lipsky, 2010). Exempel på frontlinjebyråkrater är lärare, 

poliser, socialarbetare, domare, offentliga advokater, hälsopersonal och många andra som 

arbetar med att bevilja statliga program och förmedlar insatser inom dem. Frontlinjebyråkraten 

har stor inverkan på människors liv och blir implicit den naturliga kontakten mellan 

samhällsinvånaren och staten. Kortfattat kan man säga att de bär på nycklar till en dimension 

av medborgarskap (Lipsky, 2010).  

 

Frontlinjebyråkraten ser till individuella behov och arbetar för att se en förändring hos individer. 

Samtidigt behöver frontlinjebyråkraten göra skillnad på människor och kategorisera dem efter 

egenskaper. I denna process omvandlas personen till en klient som kvalificerar sig för olika 

insatser (Lipsky, 2010). Frontlinjebyråkratens arbete präglas ofta av underbemanning och 

innebär en balans mellan att respektfullt möta klienten, som också är hjärtat inom arbetet, och 



 

14 

 

att behandla större frågor som rör effektivitet, intäkter och att vara ett vittne för det offentliga 

systemet i det civila livet (Lipsky, 2010). Frontlinjebyråkraten kan kallas för den enskildes 

advokat och har ansvar att sätta den enskildes behov i centrum (Lipsky, 2010). Det är just där 

en konflikt kan uppstå, mellan att ha fokus på individen och att arbeta efter organisationens 

mål. Politiska system behövs för att ransonera fördelningen av resurser och begränsa kraven 

som organisationen kan ställa på ytterligare resurser (Lipsky, 2010). Frontlinjebyråkratens 

arbete präglas dessutom ofta av hög arbetsbelastning och tidsbrist vilket i socialarbetarens fall 

kan leda till att färre hembesök görs. Pappersarbetet svämmar över och det finns alltid ogjort 

arbete att ta itu med (Lipsky, 2010).  
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5. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning om riskfaktorer och konsekvenser av 

ensamhet och isolering, sociala insatser vid ensamhet och social isolering, samt 

biståndshandläggarens bedömning vid sociala insatser. 

 

5.1 Ensamhet och social isolering - riskfaktorer och konsekvenser 
I forskning framkommer faktorer som är kopplade till ensamhet hos äldre. Dessa kan vara: 

kvinnligt kön, att vara ogift, hög ålder, låg inkomst, låg utbildningsnivå, att leva ensam, låg 

kvalitet av sociala relationer, låg självskattad hälsa och låg funktionell förmåga (Cohen-

Mansfield et al. 2016). Grunden för en del av dessa sociala sammanhang läggs redan tidigare i 

livet (Dahlberg et al., 2016). Även risken för social isolering ökar vid dessa faktorer (Nicholson, 

2012).  

 

Försämrad hälsa är en betydande faktor och forskning visar att människor med kronisk sjukdom 

generellt är mindre tillfredsställda med deras sociala relationer (Heylen, 2010). Social isolering 

hos äldre kan leda till skadligt hälsobeteende som till exempel hög konsumtion av alkohol eller 

rökning. Social isolering och ensamhet kan leda till försämrad hälsa, både fysiskt och psykiskt, 

vilket i sin tur kan leda till ökad dödlighet (se Dahlberg et al., 2016, Nicholson, 2012). Detta är 

i linje med resultatet som Courtin och Knapp (2015) presenterar där det framkommer att 

ensamhet och social isolering konsekvent har visat sig vara associerat med hjärt- och 

kärlsjukdomar. Cohen-Mansfield (2016) påvisar att även dålig mental hälsa, låg 

självförtroende, negativa livshändelser och kognitivt underskott kan vara associerat till 

ensamhet.  

 

En kvalitativ studie av Kharicha et al. (2017) visar att många äldre personer betraktar ensamhet 

som ett privat och komplext problem som man gärna vill hålla för sig själv, särskilt när det finns 

sorg efter en förlorad make eller maka. Detta är i linje med Rokach (2012) som påvisar att det 

finns ett socialt stigma kring ensamhet samt att ensamma människor ofta har en väldigt negativ 

uppfattning om sig själva.  

 

5.2 Sociala insatser vid ensamhet och social isolering 
En systematisk översikt visar att det är möjligt att reducera ensamhet genom användning av 

pedagogiska interventioner som fokuserar på underhåll och förstärkning av sociala nätverk 
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(Cohen-Mansfield & Perach, 2015). Detta är i linje med resultatet av Dahlberg et al. (2016) 

som beskriver att nära relationer och möjlighet till socialt stöd är viktigt för att undvika 

ensamhet vilket innebär att insatser som riktas till äldre bör ha betoning på just det. 

 

En uppdaterad systematisk översikt som bygger vidare på studien av Cohen-Mansfield och 

Perach (2015) påvisar att individuella interventioner är effektiva vid ensamhet och social 

isolering (Poscia et al., 2018). På grund av låg kvalitet i många av de studier som analyserades 

kan någon slutsats inte dras gällande vilken form av intervention som är mest effektiv (Poscia 

et al., 2018). Båda dessa systematiska översikter är överens om att interventioner som 

inkluderar ny teknik är effektiva vid ensamhet och social isolering. Det kan till exempel handla 

om att få hjälp att använda en dator (Cohen-Mansfield & Perach, 2015, Poscia et al., 2018).  

 

En kvalitativ studie av Kharicha et al. (2017) visar att deltagande i sociala interventioner för 

äldre personer ofta upplevs vara stigmatiserande. Bäst upplever de äldre sociala interventioner 

som har andra aktiviteter i fokus och som även riktas till fler åldersgrupper. Likheter finns med 

Jönson och Harnett (2015) som beskriver att träffpunkter kan vara ett viktigt verktyg för att 

främja äldres hälsa och förhindra social isolering. Jönson och Harnett (2015) beskriver ett 

exempel på ett samarbete mellan enhetschef för seniorverksamhet och kultur- och 

fritidsförvaltningen i en kommun med mål att skapa generationsöverskridande möten. 

 

5.3 Biståndshandläggarens dokumentation och bedömning vid 
sociala insatser 
Andersson (2004) riktar i sin studie kritik mot att biståndshandläggare ofta bortser från sociala 

behov hos äldre och att ekonomiska argument och riktlinjer väger desto tyngre. Detta bekräftar 

även Olaison (2017) i en studie där det framkommer att den äldre personens önskemål anpassas 

och omformuleras i enlighet med det utbud av insatser som finns inom kommunen. I samtal 

mellan biståndshandläggaren och den äldre kan behov både läggas till och förhandlas bort 

utifrån de riktlinjer som finns (Olaison, 2017). Val av insatser sker ofta i överenskommelse med 

den äldre och i de flesta fall uppstår någon form av argumentation för att komma fram till en 

korrekt bild av den äldre utifrån konstaterade fakta (Olaison & Cedersund 2006). Det är dock 

inte i alla situationer som en argumentation uppstår. I vissa situationer accepterar klienten 

biståndshandläggarens tolkning av behoven (Olaison & Cedersund, 2006). Detta är i linje med 

Andersson (2013) som beskriver att äldre är i en beroendesituation och kan uppleva svårigheter 

i att framföra klagomål. Olaison och Cedersund (2006) beskriver vidare att det i andra 
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situationer är biståndshandläggaren som, utan att ifrågasätta, behöver lita på klientens egen 

beskrivning av behoven. 

 

En aktstudie av Olaison (2010) visar på skillnader i utredningar avseende hur 

biståndshandläggare beaktar och dokumenterar äldre personers egna upplevelser kring sin 

situation. Studien påvisar att mer än hälften av utredningarna som analyserades var objektivt 

skrivna med fokus på fysiska och medicinska behov och att sociala behov beskrevs i termer av 

sociala nätverk och aktiviteter medan resterande utredningar belyste den äldre personens egna 

upplevelser om sin situation och sociala och existentiella behov, exempelvis hur en minskad 

bekantskapskrets kan påverka det vardagliga livet (2010). Biståndshandläggarens bedömning 

ska ske enligt principen om likabehandlingen som omtalas i kommunallagen (SFS 1991:900) 

(Jönson och Harnett, 2015). Jönson och Harnett (2015) skriver att äldreomsorgen idag generellt 

sett har blivit mindre medicinsk och mer socialt inriktad och ser det som en positiv utveckling.  
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6. Metod 

6.1 Design 

Den här studien har gjorts utifrån en kvalitativ explorativ design, eftersom vi genom intervjuer 

med biståndshandläggare ville undersöka deras egna upplevelser i arbetet för att förebygga och 

minska ensamhet och social isolering. Bryman (2018) beskriver att det i en kvalitativ 

undersökning är deltagarnas perspektiv som är utgångspunkten till studien samt att forskaren 

eftersträvar en nära relation till respondenterna (Bryman, 2018). En explorativ design motiveras 

av att vi studerar en fråga där det finns relativt lite tidigare forskning. Enligt Andersen (2012) 

syftar den explorativa designen till att undersöka företeelser som det inte finns så mycket 

kunskap om och avser att få fram intressanta frågor som kan undersökas närmare. 

 

6.2 Urval 
Utifrån studiens syfte har ett bekvämlighetsurval av biståndshandläggare gjorts, det vill säga ett 

urval bestående av personer som för tillfället finns tillgängliga för forskaren (Bryman, 2011). 

 

Informanterna söktes inom tre kommuner i Dalarnas län. Ett kriterium sattes upp för deltagandet 

i studien vilket var att biståndshandläggarna skulle ha varit yrkesverksamma i minst två år. En 

pilotintervju genomfördes med en verksam biståndshandläggare. Därefter genomfördes 

ytterligare fem intervjuer med verksamma biståndshandläggare. Totalt tillfrågades tjugofem 

biståndshandläggare att delta i studien. Vi hade som mål att intervjua sex personer men endast 

fem personer, utifrån valda kriterier, hade möjlighet att delta. Med anledning av detta valde vi 

att även inkludera pilotstudien i materialet för examensarbetet. Deltagarna i studien har olika 

kön och ålder samt har arbetat som biståndshandläggare mellan 2 och 20 år, med undantag för 

den person som vi gjorde pilotintervjun med och som endast har arbetat som 

biståndshandläggare i 10 månader. 

 

6.3 Datainsamlingsmetod och material 
Vi har i denna studie använt oss av semistrukturerade intervjuer med biståndshandläggare. Vid 

semistrukturerade intervjuer utgår forskaren från förutbestämda teman, en så kallad 

intervjuguide, där intervjupersonen har möjlighet att själv utforma svaren. Frågorna behöver 

inte nödvändigtvis ställas i förutbestämd ordning och även frågor som inte ingår i 

intervjuguiden kan ställas (Bryman, 2011). Vi utformade en intervjuguide med fyra 

frågeområden. Dessa var: ensamhet och social isolering, sociala insatser, uppföljning av sociala 
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insatser, samt biståndshandläggarens roll. Till dessa temaområden hörde frågor och följdfrågor. 

Inledningsvis ställdes även en bakgrundsfråga om hur länge respondenterna hade jobbat med 

biståndshandläggning som rör äldre personer. För mer detaljerad information om frågeguiden, 

se bilaga 1. 

 

Respondenterna kontaktades genom att informationsbrev, se bilaga 2, skickades ut via e-post. 

Intervjuerna skedde på den plats som föreslogs av respondenterna. Fyra intervjuer genomfördes 

på biståndshandläggarnas kontor och två genomfördes i ett mötesrum. Samtliga intervjuer 

spelades in för att sedan transkriberas från ljudupptagning till text. Intervjuerna varade mellan 

17 till 48 minuter och motsvarade 6 till 12 sidor i text. De transkriberade intervjuerna utgjorde 

sedan materialet till analysen.  

 

6.4 Analys 
Ett av de vanligaste sätten att analysera kvalitativa data är tematisk analys. Med tematisk analys 

söker forskare efter teman och eventuella skillnader i texterna. En tematisk analys gjordes för 

att nå biståndshandläggarnas upplevelser, känslor och även andra gemensamma eller 

särskiljande mönster. I analysen sökte vi efter teman och subteman i flera steg. Det 

transkriberade materialet lästes igenom flera gånger samtidigt som återkommande nyckelord 

markerades. Efter denna genomläsning sammanställdes alla nyckelord i koder. Dessa sorterades 

sedan under rubriker som sedan blev grunden för de huvudteman och subteman som presenteras 

i resultatet. Detta stämmer överens med Bryman (2011) som beskriver att en tematisk analys 

kräver noga genomläsning av den insamlade datan samt att identifierade teman och subteman 

placeras i en matris. Citat identifierades och redigerades försiktigt för att öka läsbarheten samt 

för att anonymisera personuppgifter och platsnamn. 

 

6.5 Tillförlitlighet och äkthet 

Bryman (2011) hänvisar till författarna Guba och Lincolm och deras diskussion om att använda 

två grundläggande kriterier för bedömning av en kvalitativ undersökning och nämner 

kriterierna: tillförlitlighet och äkthet. Enligt Bryman (2011) är tillförlitlighet i en undersökning 

baserad på undersökningens trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka 

och konfirmera. Trovärdighet innebär att en studies resultat är genomfört enligt reglerna som 

finns och att resultaten redovisas till deltagarna för att bekräfta att forskaren har uppfattat 

verkligheten på rätt sätt. I den här studien uppfylls en del av trovärdigheten genom att den är 
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genomförd på ett systematiskt och transparant sätt vad gäller både datainsamling och analys. 

Däremot har respondenterna inte haft möjlighet att bekräfta resultatet. 

Överförbarhet i kvalitativ studie innebär att forskaren ska detaljera och beskriva studiens 

kontext noggrant för att resultaten ska kunna appliceras även i en annan situation (Bryman, 

2011). Vi har på ett transparent och detaljerat sätt beskrivit studiens urval samt 

tillvägagångssätt, men på grund av att endast sex biståndshandläggare från tre olika kommuner 

ingick i studien är resultaten inte överförbara i andra situationer.  

Pålitlighet innebär att forskaren ska ta hänsyn till alla faser av forskningsprocessen genom att 

alla delar ska vara tydligt redovisade. I kvalitativa studier är pålitlighet en motsvarighet till 

reliabiliteten (Bryman, 2011). Samtliga delar av forskningsprocessen är tydligt beskrivna i vår 

studie. Intervjuguiden finns att läsa som en bilaga och i resultatet finns citat utförligt 

presenterade. 

Det sista delkriteriet av tillförlitligheten är möjlighet att styrka och konfirmera. Det innebär att 

forskaren ska vara objektiv i studien samt att inte själv lägga åsikter som kan påverka studiens 

genomförande eller slutsatser (Bryman, 2011). Tillförlitligheten stärks genom att 

intervjuguiden pilottestades för att undersöka frågornas relevans samt att den innehöll icke-

ledande frågor. 

Bryman (2011) skriver att äkthet i en studie är om undersökning ger en verklig bild av det eller 

populationen som undersöks, om det bidrar till att informanterna får ökad förståelse om sig 

själva och om informanterna kan förändra sin situation eller har fått möjlighet att vidta de 

åtgärder som krävs. Äktheten styrks genom att vi är två personer som har genomfört 

intervjuerna och tolkat resultaten tillsammans. Detta minskar risken för felaktiga tolkningar. 

Genom att respondenterna ges möjlighet att läsa den färdiga uppsatsen hoppas vi att den bidrar 

till en ökad förståelse kring dem själva och deras omgivning. Vi hoppas även att uppsatsen 

bidrar till en fortsatt diskussion kring arbetet med äldre som upplever ensamhet och social 

isolering.  

 

6.6 Etiska överväganden 
Bryman (2018) skriver om grundläggande etiska frågor. Informationskravet handlar om att 

forskaren ska informera berörda personer om syftet med den aktuella undersökningen. Det ska 

framgå att deltagandet är frivilligt och att man utan orsak kan välja att avbryta sitt deltagande. 
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De personer som deltar ska dessutom informeras om vilka moment som ingår i undersökningen. 

Detta krav uppfyller vi genom informationsbrevet som skickades ut innan intervjuerna där det 

framkom att deltagandet var frivilligt, att det insamlade materialet skulle hanteras på ett säkert 

sätt samt att alla personuppgifter skulle komma att anonymiseras. 

Samtyckeskravet handlar om att intervjuperson har rätt att bestämma över sin medverkan 

(Bryman, 2018). I informationsbrevet framkom att respondenten när som helst kunde välja att 

avbryta sitt deltagande i studien utan att behöva ange orsak. Muntligt samtycke inhämtades i 

samband med att respondenterna valde att delta i studien. 

Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter om alla deltagarna som ingår i studie ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter måste förvaras på säkert sätt att 

obehöriga inte kan komma åt dem (Bryman, 2018). I vår studie har det insamlade materialet 

förvarats digitalt i särskilda mappar som är skyddade med lösenord. Materialet kommer att 

makuleras efter att uppsatsen är godkänd. Alla uppgifter som kan knytas till personer eller 

platser, till exempel namn på personer, städer och gator, har anonymiserats i redovisningen av 

resultatet. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamålet (Bryman, 2018). Det insamlade materialet kommer inte att 

användas av andra personer och kommer inte heller att användas i annat syfte än denna studie, 

som redovisas i form av detta examensarbete samt muntliga presentationer av arbetet. 

Bryman (2018) beskriver även att man ska ta hänsyn till om deltagarna i studien kan lida skada 

eller uppleva obehag samt om studien innebär att man inkräktar på deltagarnas privatliv. Det 

får inte heller förekomma att viktig information undanhålls för deltagarna i studien (Bryman, 

2018). Detta har vi tagit i beaktning vid utformandet av intervjuguiden och även haft med oss 

under hela processen, särskilt vid intervjutillfällena. Frågorna i intervjuguiden var öppna och 

gav frihet åt respondenterna att svara på det sätt som var mest bekvämt för dem. Både i 

informationsbrevet och vid intervjutillfällena gavs respondenterna information om studiens 

syfte samt att de när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande. Vi informerade även om 

hur materialet skulle förvaras och hanteras. 

Vi har använt oss av det formulär, se bilaga 3, som erhålls av Forskningsetiska Nämnden vid 

Högskolan Dalarna, genom vilket det framkommer att vi inte behöver göra en etisk prövning 

för att genomföra vår studie.  
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7. Resultat  

Vid analys av materialet identifierades fyra huvudteman. Dessa är: vad är ensamhet och social 

isolering, identifiering och information, betydelsen av insatser och sociala sammanhang samt 

biståndshandläggaren och den äldre personen. Huvudtemana består i sin tur av två till tre 

subteman. I tabell 1 nedan redovisas tematiseringen.  

 

Tabell 1. Teman och subteman  

Teman Subteman 

Vad är ensamhet och social isolering? Ensamhet 

Social isolering 

Skillnader mellan ensamhet och social 

isolering 

Identifiering och information Identifiering av ensamhet och social 

isolering 

Svårigheter att identifiera 

Att informera om sociala insatser 

Betydelsen av insatser och sociala 

sammanhang 

Familj och vänner 

Sociala insatser 

Uppföljning av sociala insatser 

Biståndshandläggaren och den äldre 

personen 

Biståndshandläggarens roll 

Maktlöshet 

  

 

7.1 Vad är ensamhet och social isolering? 
Under detta huvudtema presenteras tre subteman: ensamhet, social isolering och skillnader 

mellan ensamhet och social isolering. 

 

7.1.1 Ensamhet 
De flesta respondenterna är eniga om att ensamhet är en känsla och förklarar att det kan bero 

på avsaknad av närstående. I massmedia skrivs det om ensamhet och ålderdom, och flera 

respondenter anser att det inte stämmer överens med vad de själva anser om det.  
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“Ensamhet är en känsla som är oberoende av hur många kontakter man har. Man kanske har 

jättemånga kompisar men ändå känner sig ensam”. (Intervju 4) 

 

Ensamhet beskrivs av respondenterna som ett tabubelagt och privat ämne som inte alla äldre 

känner sig bekväma att prata om. Det är inte alltid som ensamhet och social isolering 

framkommer i samtal med den äldre trots att frågor ställs om det, och det är mycket sällan som 

den äldre själv ringer och efterfrågar sociala insatser. 

 

“Äldre vill inte prata om ensamhet, det är lite tabu. Jag ska klara mig själv liksom.” (Intervju 

4) 

 

7.1.2 Social isolering 
De flesta respondenterna är överens om att social isolering handlar om oförmåga att kunna ta 

sig ut i samhället och skapa kontakter. 

 

“Social isolering handlar om att man inte har förmågan att ta sig ut och träffa människor, av 

olika anledningar, fysisk eller psykisk begränsning”. (Intervju 5) 

 

“När man önskar att socialisera sig med andra människor men inte ha möjlighet till det, då är 

man isolerad”. (Intervju 2) 

 

Enligt respondenterna finns det även flera äldre personer som väljer att vara socialt isolerade, 

till exempel på grund av missbruksproblematik eller sjukdom.  

 

“Det kan vara de som kanske har familj eller bekanta, men de väljer att isolera sig på grund 

av missbruk eller sjukdom”. (Intervju 1) 

 

“Det finns de som är ensamma och som vill vara det, så det får man inte glömma. Alla vill 

inte ens att hemtjänsten ska komma dit eftersom de vill vara själva” (Intervju 5) 
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Respondenterna beskriver att vissa äldre inte har flyttat till en bättre bostad i tid utan bor kvar 

i en bostad som inte är anpassad, till exempel att det inte finns hiss i bostaden. Det kan också 

vara en anledning till social isolering. 

 

“Det är när man inte kan ta sig någonstans, om bostaden har en trappa eller den äldre har 

svårt gå”. (Intervju 3) 

 

“Man kan bli låst av sin bostad”. (Intervju 3) 

 

7.1.3 Skillnader mellan ensamhet och social isolering 
Några respondenter ser inte några större skillnader mellan ensamhet och social isolering medan 

andra tydligt förklarar skillnaden mellan begreppen. En respondent berättar att de inte har pratat 

om skillnaden mellan begreppen där hen jobbar. 

 

“Ensamhet är lite mer av en känsla och att vara socialt isolerad handlar mer om en bristande 

förmåga till någonting.” (Intervju 4) 

 

“Jag tror inte att vi skiljer på dem, sen jag var här vi har aldrig diskuterat begreppen.” 

(Intervju 1) 

 

7.2 Identifiering och information 
Under detta huvudtema presenteras tre subteman: identifiering av ensamhet och social isolering, 

svårigheter att identifiera och att informera om sociala insatser. 

 

7.2.1 Identifiering av ensamhet och social isolering 
Samtliga respondenter använder sig av bedömningsinstrumentet Individens behov i centrum 

(IBIC) där man går igenom olika livsområden och kommer fram till vilka behov och vilka mål 

som den äldre personen har. Om man använder instrumentet systematiskt kommer man in på 

ensamhet och social isolering. Men det är också upp till den äldre hur mycket han/hon väljer 

att berätta. 

 

“Finns det någon form av känsla eller att den enskilde vill att något ska förändras på de sociala 

bitarna så kommer man in på det om man använder IBIC på ett metodiskt och bra sätt” (Intervju 

4) 
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Respondenterna uppger att informationen ibland kan komma från anhöriga som ser att det finns 

behov av någon aktivitet för den äldre. 

 

“Ibland är det väldigt lätt att ta upp det och prata om det när man är där, men vissa vill inte 

erkänna det också. Och ibland är det anhöriga som påtalar det, att ‘min mamma sitter bara 

där ensam i sin lägenhet’ ” (Intervju 5) 

 

Respondenterna berättar att hemtjänstpersonalen har en betydande roll i att identifiera ensamhet 

och social isolering. Hemtjänsten hör ofta av sig till biståndshandläggaren om de märker att den 

äldre önskar ha längre besök eller uttrycker att han/hon känner sig ensam. 

 

“Och sen hemtjänsten också så klart, att man har kommunikation däremellan. De signalerar 

ofta, till exempel: ‘nej men nu tror jag att Agda behöver lite social tid för vi ser att hon är lite 

ensam’” (Intervju 6) 

 

Enligt respondenterna är det viktigt att ta reda på vad behovet beror på och att inte mer hjälp än 

nödvändigt sätts in. Den enskilde ska kunna nå sitt mål och bevara de förmågor som fortfarande 

fungerar. 

 

“Träffar man en person som berättar att den har svårt att komma ut så är det viktigt att ta reda 

på vad det beror på. Det kan vara att man behöver koppla in en sjukgymnast eller en 

arbetsterapeut för att personen ska få en rollator.” (Intervju 4) 

 

“Det är hela tiden att försöka jobba mot att sätta in så lite stöd som möjligt och att den enskilde 

ska kunna nå sitt mål. Och det är lite det som IBIC handlar om, att man ska ta reda på både 

vad den enskilde klarar och inte klarar samt vad den enskilde har för mål.” (Intervju 4) 

 

7.2.2 Svårigheter att identifiera 
Respondenterna anser att det kan vara svårt att identifiera ensamhet och social isolering om den 

äldre personen har människor omkring sig, som exempelvis familj eller vänner. Andra 

situationer som gör det svårt att identifiera ensamhet och social isolering är när den enskilde 

inte vill uttrycka sina känslor eller har svårt att prata om det och tycker att det är mer privat.  
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“Det kan man nästan bara få fram om personen uttrycker det själv som enskild individ, annars 

är det jättesvårt att få fram”. (Intervju 3) 

 

Respondenterna berättar att när andra aktörer, till exempel anhöriga eller hemtjänst, har sina 

åsikter om vad den äldre känner eller önskar sig blir det också svårt att identifiera om det 

kommer från personen själv eller är en åsikt från utomstående.  

 

“Ibland är det lätt när de visar det själv, men andra gånger kan det vara svårt när hemtjänsten 

eller anhöriga tycker saker, till exempel ‘den personen har inte det här eller det där’ ”. (Intervju 

1) 

 

I en intervju framkommer att erfarenheter hos biståndshandläggaren kan underlätta processen 

att identifiera ensamhet och social isolering. 

 

“Det är bara känslor, det är erfarenheter och känslor. Man ställer frågor, försöker ta sig in i 

personen, ser vad den har som umgänge och vad som händer i vardagen. Det är så många 

pusselbitar”. (Intervju 2)  

 

7.2.3 Att informera om sociala insatser 
Respondenterna uppger att det i varje kommun finns uppsökande verksamhet där man skickar 

ut inbjudan till informationsträff eller erbjuder information om kommunens insatser på annat 

sätt, till exempel via telefon. Från vilken ålder man får denna information skiljer sig mellan 

kommunerna men i övrigt fungerar det på liknande sätt. Information finns även på kommunens 

hemsidor, broschyrer och på ansökningsblanketter som lämnas ut. Den muntliga informationen 

ges på ett så enkelt sätt som möjligt så att den enskilde förstår och kan tillgodogöra sig 

informationen.  

 

“Så enkel så möjligt. ‘Vill du att de ska komma och titta in en stund på morgonen?  Vill du att 

de ska komma in och vara med dig en stund?’ ” (Intervju 2)  

 

Respondenterna säger att information om insatser kan ske via telefon, på hembesök, på 

vårdplanering på sjukhus eller på korttidsboendet innan den äldre personen ska återgå till 

hemmet.  
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“Det gör vi på hembesök eller att vi besöker dem på korttidsboendet innan de ska hem, eller på 

vårdplanering på sjukhuset. Eller på telefon, på telefon kan det ofta vara en anhörig man pratar 

med. Vi informerar muntligt och även till anhöriga om de är med, alla insatser, inte bara 

sociala. ” (Intervju 1) 

 

Vidare berättar respondenterna att informering sker ofta i samband med ansökan om andra 

insatser när man ser att ett behov finns.  

 

“Det kan ofta vara en ansökan om larm och om man gör ett hembesök så går man oftast in på 

det här med ensamhet, det faller sig naturligt. Det är sällan någon ringer och säger att det är 

ensamma till vår mottagning” (Intervju 6) 

 

Respondenterna uppger att vid samtal med den äldre presenteras inte alla insatser utan det är 

först efter att man har uppmärksammat ett behov som man börjar prata om passande insatser. 

Ofta har den äldre personen inte kunskap om alla insatser som går att ansöka om, men i vissa 

fall finns det även en uppfattning om att biståndshandläggaren kan hjälpa till med allt.  

 

“Det är när jag träffar dem. Man pratar lite och försöker få en bild av personen. Och finns det 

några sociala insatser som behövs så får man ta upp det i sådana fall.” (Intervju 5) 

 

“Det beror helt på vad det är för människa jag möter. Möter jag en person som har ett väldigt 

gott kontaktnät då väljer jag vad jag ska ta upp och inte ta upp, och känner jag att det är en 

anhörig som behöver lite stöd så får den information om anhörigstöd” (Intervju 5) 

 

“I vissa fall kan det vara att man inte alls vet innan vad som kan tänkas behövas, så då går 

man genom hela raddan med insatser. Men annars är det vanligt när man märker att ‘här 

kanske det kan vara en ide’. Oftast är det jättemånga som inte vet vad man kan få för hjälp och 

andra som tror att vi kan hjälpa med saker som vi tyvärr inte kan erbjuda.” (Intervju 1)  

 

7.3. Betydelsen av insatser och sociala sammanhang 
Under detta huvudtema presenterar vi tre subteman: familj och vänner, sociala insatser och 

uppföljning av sociala insatser. 
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7.3.1 Familj och vänner 
De flesta respondenterna anser att det är väldigt vanligt med ensamhet och social isolering då 

äldre personer ofta drabbas av förlust av vänner och familj. Särskilt drabbade är de som inte har 

egna barn. Det förekommer också att anhöriga inte har tid för den äldre. Det beskrivs av en 

person en storstadsproblematik och att man i mindre kommuner har bättre sammanhållning. 

Flera respondenter belyser vikten av att ha närhet till grannar, familj och vänner vilket är lättare 

i mindre kommuner. 

 

“Jag tror att det är en storstadsproblematik. Jag tror inte att det förekommer så mycket i en 

liten kommun som X.” (Intervju 3) 

 

“Det förekommer ganska ofta kan jag säga. Det är äldre personer som vi jobbar med och de 

har kompisar som har gått bort och anhöriga som inte riktigt har den tiden. Och även om de 

har barn och anhöriga så är det inte säkert att de får den gemenskap som de hade med sina 

vänner tidigare i livet.” (Intervju 5) 

 

“En sak som många säger, och jag tänker på alla som har barn och barnbarn och vänner, det 

är att man kanske har åtta barnbarn men de har sitt liv och barnen har sitt. Det är klart att de 

är här ibland men de har fullt upp med sitt så.” (Intervju 1) 

 

I intervjuerna framkommer att även när insatser erbjuds så är det inte säkert att den äldre 

personen vill ha dem. I jämförelse med betydelsen av familj och vänner blir sociala insatser 

bara en liten del. Ensamheten handlar till stor del om avsaknaden av familjemedlemmar, vänner, 

sociala nätverk och förmågor som man hade tidigare i livet.  

 

“‘Jag saknar de mina’, Det är det tidigare liv man har levt som man saknar. När man var aktiv, 

när man själv kunde välja, man kunde ta bilen och åka, man kunde själv välja. Det saknar de. 

Många gånger när man erbjuder dem någon som kan komma hem till dem eller erbjuder 

aktiviteter så vill de inte det. De vill ha sitt gamla liv.” (Intervju 2) 

 

7.3.2 Sociala insatser 
Respondenterna presenterar vilka sociala insatser som kommunerna erbjuder. Den vanligaste 

insatsen är social samvaro genom hemtjänsten där den äldre kan få sällskap hemma eller hjälp 

att komma ut på promenad. Kontaktperson och ledsagning syftar mer till att kunna komma ut i 
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samhället och bryta social isolering. Ledsagning kan även ges för att hjälpa den äldre att ta sig 

till en träffpunkt som är öppet för alla att komma till. Även dagverksamheter finns i 

kommunerna och är en insats som går att ansöka om. Samtliga respondenter berättar att det är 

ovanligt att en äldre person endast har sociala insatser.  

 

“De flesta har någon form av annan insats, stöd av hemtjänsten, oftast är det så”. (Intervju 3) 

 

Enligt respondenterna bedöms sociala insatser på samma sätt som övriga insatser, det vill säga 

att man tittar på vilket behov som finns. 

 

“Vi jobbar inte på något annat sätt än när det gäller fysiska behov, utan det handlar om att 

komma fram till den enskildes behov utifrån vad den har för mål och det stödet den vill ha.” 

(Intervju 6) 

 

Respondenterna brukar informera den äldre personen om olika aktiviteter eller träffpunkter som 

finns inom kommunen. Denna information brukar ges via telefonsamtal, vid hembesök eller vid 

vårdplanering.  

 

“Vi brukar ofta prata om annat som finns i kommunen. PRO har veckoträffar, fika och så. Det 

finns även en förening i X-kommun där de träffas en gång per vecka och har sopplunch och 

visar gamla bilder från byarna runtomkring och har föreläsningar. Sen har vi vårt anhörigstöd 

som går runt i olika boenden. Vi har tre stycken i X-kommun som anordnar aktiviteter som man 

får komma på även om man inte bor på boendet. De brukar ha gympa, fika och samtal om 

dagsaktuella ämnen.” (Intervju 1) 

 

7.3.3 Uppföljning av sociala insatser 
Respondenterna berättar att uppföljning av sociala insatser sker minst en gång per år. De följer 

då upp den enskildes upplevelse av insatsen och om insatsen fungerat mot den enskildes mål. 

Man tittar även på kvaliteten av insatsen; om den enskilde får det som den är beviljad.  

 

“Vissa personer kan man ringa till, andra får man åka hem till. Ska vi åka hem så ringer vi 

först och bestämmer träff, eller så vi bjuder hit dem, men de flesta vill att vi kommer hem till 

dem istället.” (Intervju 1) 
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Respondenterna belyser även att uppföljning sker via hemtjänstpersonal när den enskilde inte 

har förmåga eller har svårighet att uttrycka sig själv.    

 

“Är det någon som är dement, gravt dement, så kan vi ta det genom hemtjänstpersonalen 

också.” (Intervju 3) 

 

Respondenterna uppger att sociala insatser verkar fungera bra men att det är svårt att mäta då 

det handlar om den enskildes egen känsla. Ofta vill den enskilde att hemtjänstpersonalen ska 

stanna längre och inte ha så bråttom iväg. Hos en person som är orolig och brukar larma mycket 

kan man märka att insatsen har gett effekt genom att antal larm har minskat. 

 

“Nej, det är inte så lätt att mäta. Mer än vad den enskilde säger själv.” (Intervju 3) 

 

“Det är mer subjektivt och det blir mer utifrån vad personen själv uttrycker, om man har blivit 

mindre ensam. När man följer upp de här ärendena är det den enskildes egen känsla som man 

måste titta på”. (Intervju 4) 

 

“Nej, det går inte att mäta! Men man hör om personen tycker att det är bra. Man kan även se 

om antal larmtryckningar har minskat hos en person som brukar larma mycket” (Intervju 2) 

 

7.4 Biståndshandläggaren och den äldre personen 
Här presenteras två subteman: biståndshandläggarens roll och maktlöshet. 

 

7.4.1 Biståndshandläggarens roll 
Av intervjuerna framkommer att biståndshandläggarens roll innehåller bland annat att utreda 

äldre personers behov av kommunala insatser enligt Socialtjänstlagen, att bevilja insatser och 

följa upp dem samt att samverka med olika aktörer. Vid fysiska nedsättningar är det vanligt att 

samverka med exempelvis sjukgymnaster och arbetsterapeuter, och vid uppföljning av insatser 

är det vanligt att man pratar med personal om samtycke finns hos den enskilde. 

 

“Jag tänker att vi är en väldigt viktig roll för många. En spindel i nätet.” (Intervju 6) 
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Samtliga respondenter jobbar utifrån kommunens riktlinjer. Riktlinjerna kan både vägleda och 

begränsa omfattning av insatser som beviljas. Om en tillräcklig motivering finns i bedömningen 

kan bistånd beviljas utöver de riktlinjer som finns. 

 

“Sen kan man absolut ge bistånd på saker och ting men oftast gör man inte det utifrån de ramar 

som ändå finns.”. (Intervju 1) 

 

“Så det är någonting som vi tar upp mycket i ärendeforumet. Man vill bevilja mer tid än vad 

riktlinjerna säger. [...] Har man en bra motivering till det så tycker jag att vi har gett. Sen 

kanske man inte kan få hur mycket som helst men i alla fall mer än vad riktlinjerna säger.” 

(Intervju 6) 

 

Respondenterna berättar att de kan hjälpa den äldre att förebygga eller minska ensamhet och 

social isolering genom att informera samt motivera den äldre till att gå till en träffpunkt eller 

aktiviteter som finns inom kommun.  

 

“Genom de insatser som finns och att uppmuntra till att ta sig till ett ställe, om man är mobil. 

Att ta sig till andra träffar, PRO eller annat som finns. Vi uppmuntrar, motiverar, förutom de 

insatserna som vi kan sätta in menar jag, om de inte räcker.” (Intervju 1) 

 

“Vi informerar om allt som finns och vilken hjälp de kan få, och även den här uppsökande 

verksamheten som ska finnas, att redan där, innan man blir isolerad, ha en hum om vad som 

finns.” (Intervju 3) 

  

I intervjuerna framkommer att det i rollen som biståndshandläggare är centralt att utgå från den 

enskildes egna upplevelser och att respektera självbestämmandet. Särskilt vid sociala insatser 

är det viktigt att titta på den enskildes känsla. Även om det förekommer att 

biståndshandläggaren behöver motivera den äldre att ta emot vissa insatser så ska det aldrig ske 

utifrån biståndshandläggarens egna åsikter utan den ska lyssna in individen.  

 

“Man får jobba med de förutsättningar man har och vad den enskilde vill och tycker att den 

behöver stöd med. Stöd från samhället är frivilligt.” (Intervju 6) 
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“Man ska aldrig se ifrån vad jag tycker är bra för den här personen utan man ska lyssna in den 

enskilde”. (Intervju 6) 

 

7.4.2 Maktlöshet 
Känsla av maktlöshet kan uppkomma när den äldre inte vill ta emot den hjälp som 

biståndshandläggaren ser ett behov av. 

 

“När personen säger nej. När den inte vill ha någon hjälp, så kan jag inte göra någonting. Fast 

jag vill hjälpa säger personen ‘nej jag vill inte’! Då, då gör det ont, jätteont”. (Intervju 2) 

 

Respondenterna förklarar att det vid komplexa ärenden, särskilt där det förekommer psykisk 

ohälsa, kan vara svårt att tillgodose den äldres behov. Vid behov av stöd från flera aktörer finns 

dessutom risken att den äldre hamnar lite mitt emellan olika instanser. 

 

“När det är ärenden som blir för komplexa, att det är mycket psykisk ohälsa. Det är ju svårt 

med våra insatser, utan det kanske behövs något mer. Då kanske det behövs hjälp från missbruk 

eller från psyk. Ibland hamnar äldre lite mitt emellan.” (Intervju 5) 

 

Respondenterna berättar att känsla av maktlöshet kan även uppkomma när resurserna och 

insatserna inte räcker till för att tillgodose den äldres behov. 

 

“Det kanske inte räcker åka till dagverksamheten två gånger i veckan för att personen ska 

känna att den inte är ensam”. (Intervju 1) 

 

En biståndshandläggare berättar att en högre kvalitet i arbetet skulle kunna uppnås om de hade 

lägre arbetsbelastning.  

 

“Gällande mina egna förutsättningar så skulle jag så klart vilja ha färre ärenden för att kunna 

följa upp mina ärenden. Det skulle innebära en ökad kvalitet då man kan jobba mer 

förebyggande, nå ut till fler, göra tätare uppföljningar till exempel.” (Intervju 4)  
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8. Diskussion 

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av studiens resultat. Resultaten diskuteras och 

kopplas till tidigare forskning samt i förhållande till studiens teoretiska ram. Därefter diskuteras 

studiens styrkor och svagheter. Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser.  

Studiens syfte var att undersöka biståndshandläggarens arbete vid ensamhet och social 

isolering. Sammanfattningsvis beskriver de intervjuade biståndshandläggarna att ensamhet och 

social isolering kan förebyggas och minskas genom kommunala insatser men att den viktigaste 

faktorn är närheten till familj och sociala nätverk. Biståndshandläggarna beskriver också att de 

kan uppleva maktlöshet, både i förhållande till den enskilde när den inte vill ta emot den hjälp 

som behövs och i förhållande till riktlinjer och brist på resurser inom den egna verksamheten. 

Trots de utmaningar som finns är samtliga biståndshandläggare överens om att de har en viktig 

och betydande roll i arbetet för att tillgodose den enskildes behov. 

 

8.1 Diskussion utifrån tidigare forskning 

Biståndshandläggare arbetar med sociala insatser för äldre i syfte att minska ensamhet och 

social isolering. I linje med forskningen på område såg de ensamhet som en känsla som kan 

bero på avsaknad av närstående. En av de intervjuade beskrev också att denna känsla kan uppstå 

även om man har många kontakter, vilket ligger i linje med definitionen av emotionell 

ensamhet, som enligt Weiss (1973) beror på avsaknad av intimitet (refererad i Andersson, 

2013). Vidare var de flesta respondenterna överens om att social isolering, till skillnad från 

ensamhet handlar om att inte ta sig ut i samhället och träffa människor och att isolering kan 

vara självvald. Detta är i enlighet med Victor et al. (2009) som skriver att social isolering 

handlar om avsaknad av gemenskap mellan individer och en distans till vardagliga 

sammanhang.  Nära relationer och möjlighet till socialt stöd är enligt Dahlberg et al. (2016) en 

viktig del för att undvika ensamhet, och grunden för sociala sammanhang läggs redan tidigare 

i livet (Dahlberg et al., 2016). Detta framkom i intervjuerna som en “avsaknad av det tidigare 

livet”.  

Den första frågeställningen ”Arbetar biståndshandläggare med att identifiera ensamhet 

och/eller social isolering hos äldre personer och i sådana fall hur?” besvarades genom 

huvudtemat ”Identifiering och information” och dess subteman: ”identifiering av ensamhet och 

social isolering” och “svårigheter att identifiera”. Att identifiera ensamhet och/eller social 
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isolering beskrivs som svårt eller lätt beroende på hur öppen den äldre personen är att prata om 

sitt liv och känslor. Om den äldre eller anhöriga inte vill prata om det kan det blir svårt att 

identifiera ensamhet och social isolering. Biståndshandläggare beskriver ensamhet som ett 

tabubelagt och privat ämne. I studien av Rokach (2012) påvisas att det existerar ett socialt 

stigma kring ensamhet; att personer inte vill visa att de är ensamma. Även studien av Kharicha 

et al. (2017) belyser att ensamhet betraktas som ett privat och komplext problem som man gärna 

vill hålla för sig själv. 

Biståndshandläggare i vår studie säger att äldre personer inte brukar prata om ensamhet under 

hembesök eller vårdplanering och mycket sällan vid telefonkontakt, samt att äldre personer 

säger att de ska klara sig själv. Likheter återfinns i studien av Kharicha et al. (2017) som tar 

upp att äldre personer upplever stigma när de deltar i sociala interventioner. Andra aktörer som 

kan hjälpa biståndshandläggare att identifiera dessa fenomen är närstående eller hemtjänst, 

deras roll har en stor betydelse för identifiering. 

Den andra frågeställningen ” Informerar biståndshandläggare äldre personer om de sociala 

insatser som finns att ansöka om och i sådana fall hur?” besvaras genom det som framkommer 

under två subteman ”Att informera om sociala insatser” som står under huvudtemat 

”Identifiering och information” och subtemat ”Sociala insatser” som återfinns under 

huvudtemat ”Betydelsen av insatser och sociala sammanhang”. Subtemat ”att informera om 

sociala insatser” tar upp att kommunerna till exempel brukar skicka inbjudan till 

informationsträffar eller erbjuda information om insatser via telefon. Biståndshandläggarna 

säger att information brukar finnas på hemsidor, broschyrer och på ansökningsblanketter som 

lämnas ut. Det framkommer även att under möten med en äldre så väljer biståndshandläggaren 

vad den ska ta upp att prata om eller inte, beroende på om den äldre har eller inte har familj, 

anhöriga eller ett gott kontaktnät. I studien av Olaison och Cedersund (2006) framkommer att 

det oftast uppstår en diskussion mellan biståndshandläggaren och den äldre. Det framkommer 

även att äldre personer i vissa fall kan acceptera biståndshandläggarens tolkning av deras behov 

och att ingen diskussion uppstår. Detta anser vi medför ett stort ansvar hos 

biståndshandläggaren att göra korrekta bedömningar redan vid mötet med den äldre avseende 

vilka insatser de ska informera om. 

Under subtemat ”Sociala insatser” tas upp att biståndshandläggarna presenterar vilka sociala 

insatser som finns i kommunerna samt olika aktiviteter eller träffpunkter som inte är 

behovsprövade insatser. Även frivilliga insatser och aktiviteter genom exempelvis PRO är av 
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stor vikt och brukar informeras om vid samtal med den äldre. De två systematiska översikterna 

som gjorts av Cohen-Mansfield och Perach (2015) och Poscia et al. (2018) tar upp att 

interventioner som syftar till att förstärka sociala nätverk och som är av pedagogisk karaktär är 

effektiva för att reducera ensamhet och social isolering, vilket kan kopplas till de aktiviteter 

som ges genom träffpunkter och de föreläsningar som ges av frivilligorganisationer. 

Den tredje frågeställningen “Följer biståndshandläggare upp sociala insatser för äldre personer 

och i sådana fall hur?” besvaras under huvudtemat “Betydelsen av insatser och sociala 

sammanhang” och under subtemat “Uppföljning av sociala insatser”. Uppföljning kan ske 

genom telefonsamtal eller genom ett personligt möte och innebär också en dialog med personal 

som jobbar nära den äldre personen samt med närstående om samtycke finns. Ensamhet 

beskrivs som svårt att mäta då det består av en subjektiv upplevelse och känsla hos den äldre 

personen. Det är den enskildes känsla som man behöver titta på och det är inte alltid som den 

enskilde känner sig bekväm med att prata om det. Även detta kan kopplas till den tidigare 

forskning som påvisar att det existerar ett socialt stigma kring ensamhet och att det är ett privat 

ämne som man gärna vill hålla för sig själv (Rokach, 2012, Kharicha et al., 2017). 

Den fjärde frågeställningen “Vilka möjligheter upplever biståndshandläggare att de har att 

minska ensamhet och/eller social isolering hos äldre?” besvaras under huvudtemat 

“Biståndshandläggaren och den äldre personen” och dess underteman “Biståndshandläggarens 

roll” och “Maktlöshet”. Där framkommer att samverkan är en viktig del i arbetet för att 

tillgodose den enskildes behov. Ibland kan till exempel en rollator behövas för att hjälpa den 

äldre personen att ta sig ut i samhället. Genom att informera om sociala insatser, både 

behovsprövade och icke behovsprövade, samt motivera den äldre att ta emot den hjälp som 

erbjuds upplever biståndshandläggarna att de har möjlighet att minska ensamhet och social 

isolering. Flera biståndshandläggare beskriver också svårigheter i arbetet. En svårighet kan vara 

att identifiera ensamhet och social isolering eftersom det för många är ett tabubelagt ämne att 

prata om. Det kan också vara utmanande att identifiera ett behov som den enskilde inte vill 

ansöka om hjälp för. Utmaningar finns också mot organisationen och de riktlinjer som finns 

inom kommunen. Flera biståndshandläggare beskriver att de vill ge mer sociala insatser än vad 

som anges i riktlinjerna. Med en bra motivering i bedömningen kan det vara möjligt att frångå 

riktlinjerna, men de känner sig ändå begränsade eftersom riktlinjerna ska vara en vägvisare i 

arbetet. Samtliga biståndshandläggare nämner att det finns en brist på resurser, både 
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kommunala och frivilliga, för att tillgodose den äldre personens sociala behov. Även där kan 

en känsla av maktlöshet uppstå. 

 

8.2 Diskussion utifrån de teoretiska ramarna 
Resultatet under subtemat “Uppföljning av sociala insatser” visar att biståndshandläggare vid 

uppföljning av insatser tittar på kvaliteten av insatsen och om den enskilde får det som har 

beviljats. Detta kan kopplas till Socialstyrelsens (2012) rekommendationer som belyser att äldre 

personer ska kunna leva ett värdigt liv, känna välbefinnande och ligger till grund för 

kommunernas utformning av sociala insatser samt att insatserna ska vara av god kvalitet. 

 

Under subtemat “Svårighet att identifiera” framkommer att erfarenhet hos 

biståndshandläggaren kan underlätta processen att identifiera ensamhet och social isolering. 

Vidare ska biståndshandläggaren ta hänsyn till brukarens egna önskemål om vad som är en 

meningsfull tillvaro och inte endast ta hänsyn till vad andra aktörer säger, till exempel anhöriga 

och hemtjänst. Detta är i linje med vad Socialstyrelsen (2012) beskriver; att personal ska vara 

utbildad och ha lämplig erfarenhet samt att hänsyn ska tas till den äldre personens önskemål 

om hur insatserna ska utformas. 

 

Under subtemat “Biståndshandläggarens roll” framkommer att det är av stor vikt att respektera 

den äldres självbestämmande och jobba utifrån vad den enskilde vill och tycker om stödet samt 

att inte ha egna åsikter när man ska ta beslut. Vidare framkommer under subtemat “Identifiering 

av ensamhet och social isolering” att biståndshandläggaren har handlingsfrihet i mötet med den 

äldre och sällan informerar om alla insatser som går att ansöka om. Ofta informerar 

biståndshandläggaren endast om de insatser som kan hjälpa den äldre att tillgodose sina behov. 

Det är viktigt att biståndshandläggare tar reda på den äldres svårigheter och vad dessa beror på 

för att kunna hjälpa personen på bättre sätt. Detta är i enlighet med Socialstyrelsens (2012) råd 

om självbestämmande, delaktighet och individanpassning som säger att personalen ska ge den 

äldre personen stöd i att upprätthålla sitt oberoende samt låta den äldre personen påverka beslut 

om bistånd. 

   

De biståndshandläggare som intervjuats i studien är verksamma inom den roll som Lipsky 

nämner som frontlinjebyråkrater, eftersom de har stort handlingsutrymme och fattar beslut som 

rör insatsers karaktär och omfattning. Biståndshandläggarna arbetar utifrån 
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bedömningsinstrumentet IBIC (individens behov i centrum) där de bedömer den enskildes 

individuella behov och arbetar utifrån den enskildes egna mål. Det är utifrån de olika 

livsområdena i bedömningsinstrumentet som identifiering av ensamhet och social isolering 

sker. Detta är i enlighet med Lipskys (2010) beskrivning av hur en klient skapas. I den processen 

ser frontlinjebyråkraten till individuella behov och kategoriserar individer efter egenskaper för 

att de ska kvalificera för olika insatser. Frontlinjebyråkraten arbetar även för att se en förändring 

hos individen vilket kan kopplas till resultatet under subtemat “uppföljning av sociala insatser” 

där det framkommer att uppföljning ska ske av sociala insatser samt att man ska arbeta mot den 

enskildes egna mål. 

 

Under subtemat “Biståndshandläggarens roll” framkommer att biståndshandläggaren har en 

viktig roll i arbetet med den äldre att det alltid är den enskildes egen upplevelse och känsla som 

man ska utgå ifrån. Lipsky (2010) beskriver att frontlinjebyråkraten kan kallas för den enskildes 

advokat och har som ansvar att sätta den enskildes behov i centrum. Frontlinjebyråkraten blir 

den naturliga kontakten mellan samhällsmedborgaren och staten (Lipsky, 2010) vilket även kan 

kopplas till resultatet där det framkommer att biståndshandläggaren ses som en spindel i nätet. 

 

Under subtemat “Biståndshandläggarens roll” framkommer att respondenterna har riktlinjer 

att förhålla sig till vid beslutsfattandet och som de ibland, om det är välmotiverat, kan frångå 

för att kunna bevilja mer sociala insatser. Detta är i linje med Lipsky (2010) som beskriver de 

politiska system finns för att ransonera fördelningen av resurser. Det är i detta som en konflikt 

kan uppstå, mellan att ha fokus på individen och att arbeta efter organisationens mål (Lipsky, 

2010). Denna frustration framkom även under subtemat “Maktlöshet” där det beskrivs att en 

lägre arbetsbelastning med färre ärenden skulle innebära en ökad kvalitet där man kan arbeta 

mer förebyggande och göra fler uppföljningar. Lipsky (2010) beskriver vidare att en hög 

arbetsbelastning är utmärkande för frontlinjebyråkratens arbete och kan leda till att färre 

hembesök görs. 

 

8.3 Styrkor och svagheter med studien 

Vi anser att vårt metodval är väl motiverat utifrån studiens syfte och frågeställningar. Genom 

kvalitativa intervjuer har vi kunnat besvara frågeställningarna på ett tillfredsställande sätt. En 

nackdel som vi kan se är att båda studenterna har förkunskaper inom biståndshandläggning 

varpå intervjufrågorna och tolkningen av intervjusvaren kan ha påverkats av detta. Detta kan 
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samtidigt vara en fördel eftersom vi fick bra samtal med respondenterna som deltog i studien 

och lätt kunde följa med i deras svar samt kunde ställa följdfrågor.  

Materialet som vi fick genom intervjuerna kunde kodas och tematiseras för att sedan jämföras 

med frågeställningarna för studien. Detta innebar att det till stor del var materialet som styrde 

över det resultat som vi fick och som sedan kunde kopplas till teori och forskning. Detta kallar 

Andersen (2012) för induktion och är vanligt vid en explorativ ansats. Andersen (2012) skriver 

att induktion och deduktion ofta är sammanvävda med varandra och används parallellt under 

en studie. Deduktion handlar om att man drar slutsatser utifrån generella principer och 

kunskaper (Andersen, 2012), vilket kan kopplas till vår förförståelse inom 

biståndshandläggning. 

Vi anser att studien gick som vi hade tänkt oss och att vi fick ut tillräckligt material från 

intervjuerna. En svaghet är att vi endast har intervjuat biståndshandläggare inom tre kommuner 

vilket ger en begränsad återspegling av populationen. Om mer tid hade funnits hade vi önskat 

göra fler intervjuer i fler kommuner för att kunna urskilja ytterligare likheter och skillnader 

samt för att nå en högre mättnad i det insamlade materialet.  

 

8.4 Slutdiskussion 
Genomgående i intervjuerna var att ensamhet betraktades som en subjektiv upplevelse och 

känsla medan social isolering var ett mer objektivt tillstånd, även om vissa av respondenterna 

inte explicit gjorde skillnad mellan begreppen “ensamhet” och “social isolering”. Det framkom 

till exempel att vissa personer väljer att vara ensamma, med betydelsen att de väljer att isolera 

sig. Vi anser därför att ensamhet är något som man kan drabbas av och som man inte väljer 

själv medan social isolering kan vara både självvalt och ofrivilligt. Svårigheten att identifiera 

ensamhet och social isolering kan bero på det faktum att många äldre inte vill berätta om det på 

grund av att det är ett privat och tabubelagt ämne. Detta stöds även av tidigare forskning. 

Svårigheter att identifiera ensamhet kan föreligga när det finns ett socialt nätverk kring den 

äldre personen. Ensamhet är en känsla och kan grunda sig på andra faktorer än antal kontakter, 

och vi anser därför att det kan finnas en risk att ensamhet inte tas upp i samtal med den äldre 

om ett socialt nätverk finns.   
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9. Slutsatser 

Studien visar på vikten av biståndshandläggarens roll i arbetet med den äldre. 

Biståndshandläggaren möter ofta ensamhet och social isolering hos äldre men upplever 

svårigheter att identifiera dessa fenomen.  

Forskning visar att ensamhet kan leda till ökade hälsoproblem och till och med dödlighet varpå 

vi ser ett stort behov av utökade sociala insatser, både inom den kommunala verksamheten och 

genom privata initiativ. Resultatet i vår studie visar att ensamhet och social isolering kan vara 

kopplat till bristen av nära relationer till familj eller vänner samt en saknad av det tidigare livet. 

Vi anser därför att ensamhet och social isolering kan minskas både genom sociala interventioner 

samt genom närmare relationer till familj och vänner. Även fysiska hjälpmedel, till exempel en 

rollator, kan vara en hjälp för den äldre att komma ut i samhället och leva ett aktivt liv vilket 

minskar risken för social isolering och ensamhet. 

Eftersom denna studie är genomförd i kommuner i Dalarna ser vi ett behov av att liknande 

studier genomförs även i andra delar av Sverige. Vi ser även ett behov av kvantitativa studier 

för att systematiskt kartlägga arbetet med ensamhet och social isolering. Detta skulle bidra till 

både ökad kunskap och ökad kvalitet i arbetet med den äldre.  
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Bilagor  

Bilaga 1: Intervjuguide 
 
 

Inledande frågor: 

1. Hur länge har du jobbat med biståndsbedömning som rör äldre personer?  

 

Ensamhet och social isolering 

2. Vad betyder begreppet “ensamhet” för dig? 

 

3. Vad betyder begreppet “social isolering” för dig? 

 

4. Hur vanligt förekommande är det att du inom ditt yrke träffar äldre personer som är 

ensamma eller socialt isolerade? 

 

5. Arbetar du som biståndshandläggare med att identifiera personer som upplever 

ensamhet och/eller social isolering hos äldre personer och i så fall hur? 

-   Om ja, skiljer sig arbetssätten åt för att identifiera personer som upplever ensamhet 

respektive social isolering? 

 

6. Hur ser du på möjligheten att identifiera dessa fenomen? 

 

7. Finns det svårigheter med att identifiera dessa fenomen? 

-   Om ja, vilka? 

 

8. Finns det något bedömningsinstrument som du utgår ifrån i mötet med den äldre? 

-   Om ja, finns ensamhet och social isolering med som teman eller frågor?  

 

Sociala insatser 

9. Hur pass vanligt förekommande är det att det sociala insatser beviljas? 

 

10. Beviljas sociala insatser vid både ensamhet och social isolering eller endast vid en 

av dem? 
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11. Hur pass vanligt förekommande är det att en äldre person som inte har ett högt 

omvårdnadsbehov beviljas sociala insatser i jämförelse med en person som har ett 

högt omvårdnadsbehov? 

 

12. Hur går du tillväga för att informera om sociala insatser? 

  

Uppföljning av sociala insatser 

13. Hur går uppföljning av beslut till? 

 

      14. Följer du som biståndshandläggare upp sociala insatser? 

- Om ja, hur går du tillväga då? 

- Om ja, hur upplever du resultatet av sociala insatser mot ensamhet och social 

isolering (Får du reda på om den sociala insatsen har förebyggt/minskat 

ensamhet/social isolering?) 

  

 

Biståndshandläggarens roll 

15. Hur upplever du att du som biståndshandläggare kan hjälpa den äldre att förebygga 

eller minska ensamhet och social isolering? 

 

16. Finns det situationer där du upplever att du inte har makt att hjälpa den äldre att 

förebygga eller minska ensamhet och social isolering? 

-   Om ja, i vilket avseende? 

 

17. Hur upplever du att ensamhet och social isolering uppmärksammas i utredningar i 

jämförelse med andra behov? 

 

18. Finns det något som du skulle vilja ändra på för att bättre kunna hjälpa äldre 

personer att bryta ensamhet och social isolering? 

-   Om ja, i så fall vad och hur? 
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Bilaga 2: Informationsbrev 
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Bilaga 3: Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som 
involverar människor 

  
 
Projekttitel: Biståndshandläggares arbete för att minska ensamhet och social isolering hos äldre 
Student/studenter: Maria Kihlström och Roberta Sjöholm 
Handledare: Lena Dahlberg 

     
Ja Tveksamt Nej 

 
1  

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas dvs. omfattar studien 

deltagare som kan betraktas tillhöra en sårbar grupp t.ex. barn (under 18 år), 

personer med nedsatt kognitiv förmåga, psykisk funktionsnedsättning eller 

sådana som har en beroendeställning till den som genomför studien t.ex. 

som patienter eller elever till densamma? 

  

  
x 

 
2 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer att inhämtas 

(d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få full information om 

undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?  

  

  
x 

 
3  

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna?  

  

  
x 

 
4  

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt?  
  

x 

 
5  

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden 

människa (t.ex. blodprov)? 

  

  
x 

 
6  

Avser du behandla känsliga personuppgifter, som etnicitet, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller 

sexualliv?  

  
x 

 
7 

Avser du behandla personuppgifter om lagöverträdelser, som brott, domar i 

brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden?  

  
x 

8 Avser du att behandla personuppgifter? Observera att: 

• Samtliga uppgifter som kan kopplas till en levande person betraktas 

som personuppgifter, även om de är kodade eller krypterade. 

• I händelse av att studentarbetet INTE omfattar några känsliga 

personuppgifter och heller INTE deltagare som tillhör en sårbar 

grupp eller deltagare som INTE står i beroendeställning till den som 

genomför studien, behöver inte någon ansökan till Forskningsetiska 

nämnden vid Högskolan Dalarna göras. 

• Vid behandling av personuppgifter ska dock ALLTID anmälan om 

detta göras på avsedd blankett som sänds till: dataskydd@du.se 

 

  x 

 
              Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2019-01-02  
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