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Sammanfattning 

Det finns begränsat med forskning kring hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen arbetar 

med ensamhet hos äldre personer. Med anledning av detta är studiens huvudsakliga syfte att 

undersöka hur biståndshandläggare i Dalarnas kommuner arbetar med att utreda sociala behov 

till följd av ensamhet hos äldre personer samt att ta reda på vilka kommunala sociala insatser 

som erbjuds för dessa individer och på vilka grunder. Studien är genomförd utifrån en 

kvantitativ ansats, där vi har använt oss av en enkät, som innehåller frågor som avser att 

besvara syftet. Tolkningsramen för analysen av det empiriska materialet utgörs av Lipskys 

teori om gräsrotsbyråkrati. Studiens resultat visar att det finns behov av att både utöka och 

utveckla kommunernas utbud av sociala insatser för äldre personer samt att utveckla rutiner 

för hur man ska arbeta med ensamhet hos äldre personer. Studien påvisar ett behov av mer 

forskning, både internationell och nationell, kring hur biståndshandläggare arbetar med att 

identifiera ensamhet hos äldre personer. 

 

Nyckelord: Biståndshandläggare, ensamhet, gräsrotsbyråkrat, sociala insatser, äldre och 

äldreomsorg.  
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Abstract 

There is limited research on how care administrators in elderly care work with loneliness 

among older people. For this reason, the study's main purpose is to examine how care 

administrators in Dalecarlian counties are working to investigate the social needs as a result of 

loneliness among older people and to find out which municipal-based social interventions that 

are offered for these individuals and on what grounds. The study was conducted based on a 

quantitative approach, were we have used a questionnaire that includes questions designed to 

answer the study’s purpose. Interpretative framework for the analysis of the empirical 

material consists of Lipsky 's theory of street-level bureaucracy. The study’s results show that 

there is a need to both expand and develop the municipal-based social interventions for the 

elderly and to develop procedures on how to work with loneliness among older people. The 

study demonstrates a need for more research, both international and national, about how care 

administrators are working to identify loneliness among older people. 

 

Keywords: care administrator, loneliness, street-level bureaucracy, social interventions, 

elderly, geriatric care. 
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1. Bakgrund 
 
Äldres ensamhet har länge betraktats som ett socialt problem och man har funnit att känslor 

av ensamhet ökar i samband med hög ålder (Jönson & Harnett, 2015). Åldrandet är en 

riskfaktor för negativa känslor av ensamhet och social isolering, där åldrandet kan bidra till att 

det sociala nätverket tunnas ut. Det kan handla om att man förlorat sin partner, vänner eller 

syskon, men det sociala behovet består, i olika grad. Med åldrandet följer även en försämring 

av hälsan där ett nedsatt allmäntillstånd kan begränsa möjligheterna till ett socialt umgänge 

(ibid.). 

  

Folkhälsopolitikens övergripande mål är att bidra till och bevara god folkhälsa, genom att 

skapa samhälleligt goda och jämlika förutsättningar för individer. För att detta mål ska vara 

möjligt att uppnå krävs att individer är delaktiga i samhället och upplever en kollektiv 

tillhörighet (Forsman, 2014). Detta är dock något som är starkt förenat med människors olika 

förutsättningar, vilket baseras på en människas resurser och förmågor, som kan vara både 

bristande och nedsatta hos äldre personer. Detta utesluter inte att äldre personer har ett behov 

av att vara delaktiga i samhället och tillhöra en gemenskap, vilket är gemensamt för de flesta 

människor. Enligt 5 kapitlet 4 § socialtjänstlagen (2001:453) ska socialnämnden ”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”. Trots detta har det sociala 

synsättet inom äldreomsorgen ännu inte fått genomslag i verksamheterna, där istället hälso- 

och sjukvårdsfrågor med huvudsaklig inriktning på fysiska behov går före individers sociala 

behov (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Detta kan förklaras med att äldreomsorgen har genomgått en utveckling sedan slutet av 1970-

talet som kantats av stora nedskärningar, trots att den äldre befolkningen har ökat markant 

sedan dess (Thorslund, 2013). Nedskärningarna har inneburit att äldre personer erbjuds ett 

begränsat utbud av insatser och de ingår i ett verksamhetsområde, där man i jämförelse med 

individ- och familjeomsorgen, har en låg ambition i att arbeta individutvecklande. I arbetet 

med äldre är det huvudsakliga målet att bevara och stödja, vilket lämnar ett begränsat 

utrymme för att arbeta med sociala problem (Jönson & Harnett, 2015). Konsekvensen av detta 

kan leda till att man förbiser upplevelser av ensamhet. 

 

Ensamhet ökar risken för att utveckla både psykiska och fysiska hälsoproblem (Masi, Chen, 

Hawkley och Cacioppo, 2011). Man har även sett ett samband mellan upplevelsen av 

ensamhet och en ökad dödlighet hos äldre personer. Utan möjlighet att kunna skapa 

meningsfulla sociala kontakter, som hör till människans natur, riskerar individen att känna sig 

ensam (ibid.). Det finns olika riskfaktorer som är förenade med upplevd ensamhet hos äldre 

personer, vilka bland annat är brist på socialt nätverk, hög ålder, ensamboende, att vara 

änka/änkling, fysisk och psykisk ohälsa, mobilitetssvårigheter och materiella begränsningar 

(Cattan, White, Bond och Learmouth, 2005; Dahlberg, Andersson, McKee och Lennartsson, 

2015; Dahlberg och McKee, 2013; Victor, Scambler, Bowling och Bond 2005). Som 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen är det viktigt att vara medveten om dessa 

riskfaktorer i arbetet med äldre personer och att i bedömningen lämna utrymme för att utreda 
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äldre personer utifrån ett helhetsperspektiv, där även det sociala behovet inkluderas. Jönson 

och Harnett (2015) menar därför att det är viktigt att ställa frågor som berör individens hela 

sammanhang för att undvika att fokusera för mycket på endast en del av människans 

livssituation, som till exempel den fysiska hälsan.  

 

Jönson och Harnett (2015) lyfter fram att de sociala behoven ofta försvinner i 

utredningsprocessen. Biståndshandläggarens arbete, innebär dels att bedöma och fatta beslut 

utifrån den enskildes behov och samtidigt följa kommunens riktlinjer, som tydligt styr 

biståndsbedömningsprocessen. Detta skapar ett dilemma som får konsekvenser för enskilda 

individer som uttrycker behov som inte stämmer överens med kommunens standardutbud av 

insatser. Olika studier har visat att man i biståndsprocessen går in och förhandlar med den 

enskilde för att denne ska ansöka om insatser som finns i kommunens standardutbud, istället 

för att anpassa insatsen efter behovet (ibid.). Detta illustrerar ytterligare det dilemma som 

både biståndshandläggaren och den enskilde tvingas att anpassa sig till. 

 

Utifrån ovanstående information ser vi ett behov av att uppmärksamma äldres sociala behov, 

då det sociala synsättet inom äldreomsorgen ännu inte fått genomslag i det sociala arbetets 

praktik. Vi ser även ett behov av vidare forskning inom ämnet, som kan bidra till 

implementering av evidensbaserad praktik, då det finns begränsat med forskning kring hur 

biståndshandläggare arbetar med ensamhet hos äldre personer. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur biståndshandläggare i Dalarnas kommuner arbetar 

med att utreda sociala behov till följd av ensamhet hos äldre personer samt att ta reda på vilka 

kommunala sociala insatser som erbjuds för dessa individer och på vilka grunder. 

 

1.2.1 Frågeställningar 

- Vilka kommunala sociala insatser erbjuds till äldre personer som uttrycker ensamhet? 

- Vad är det som avgör vilken insats som erbjuds äldre personer? 

- Upplever biståndshandläggare att äldre personers sociala behov tillgodoses genom de 

insatser som finns att tillgå? 

- Hur går biståndshandläggare tillväga för att identifiera ensamhet hos äldre personer? 

 

1.2.2 Avgränsning 

Vi har valt att undersöka hur kommuner arbetar med ensamhet hos äldre personer, med 

avgränsning till att undersöka arbetet utifrån biståndshandläggares perspektiv. Ytterligare en 

avgränsning har gjorts gällande urval av kommuner, där vi valt att undersöka dem som ingår i 

Dalarnas län.  

 

1.3 Centrala begrepp 

1.3.1 Ensamhet 

Perlman och Peplau samt Russel, Peplau och Cutrona definierar ensamhet som skillnaden 

mellan en persons önskade och faktiska grad av sociala relationer (se Dahlberg & McKee, 
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2014; Masi, m.fl., 2011). Ensamhet som begrepp kan ibland förväxlas eller diskuteras som 

synonymt med social isolering, vilket påvisar ett behov av ytterligare förklaring av begreppen 

(Masi, m.fl., 2011). Ensamhet avser en individs subjektiva upplevelse av social isolering eller 

utanförskap, medan social isolering kan avgöras med hjälp av objektiva mätningar av en 

persons förekomst av sociala relationer och interaktion med andra individer. Mer förenklat 

kan social isolering beskrivas som en persons faktiska existens av sociala relationer medan 

ensamhet handlar om individens subjektiva upplevelse av ensamhet. En person kan med andra 

ord känna sig ensam och samtidigt vara omgiven av människor eller vara socialt tillfredsställd 

med enbart ett fåtal nära vänner (Andersson, 1998; Masi, m.fl., 2011). 

 

Vidare beskriver Rook i Andersson (1998) ensamhet som avsaknad av tillfredsställande 

personliga, sociala eller samhälleliga relationer. Alternativt som ett varaktigt tillstånd av 

emotionella besvär som uppkommer när en person känner sig främmande för, missförstådd 

eller avvisad av andra. Det kan även handla om brist på lämpliga sociala relationer för 

önskade aktiviteter, som tillgodoser känslan av social integrering och möjliggör för 

emotionell förtrolighet. Det finns även positiv ensamhet, vilket beskrivs som att ensamhet då 

kan vara självvald, frivillig och tillfällig (ibid.). Vidare beskrivs ensamhet av Weiss och 

Townsend i Cattan m.fl. (2005) som ett begrepp bestående av två dimensioner, vilka är 

emotionell och social ensamhet. Emotionell ensamhet handlar om en icke önskvärd brist på 

eller förlust av nära relationer där individens subjektiva upplevelse är central. Social ensamhet 

definieras istället som en individs faktiska brist på interaktion eller kontakt med andra 

människor (Cattan, m.fl., 2005). I denna undersökning avser vi den negativa upplevelsen av 

ensamhet, oavsett om den är av emotionell eller social karaktär, vi kommer alltså inte att 

använda oss av begreppet positiv ensamhet, då den är självvald och inte upplevs som negativ 

av den enskilde. 

 

1.3.2 Äldre 

Med begreppet äldre menar vi personer som är över 65 år och i detta avseende riktar vi 

undersökningen till äldre över 65 år som är aktuella inom kommunernas äldreomsorg. Rolfner 

Suvanto (2012) definierar äldre som män och kvinnor över 65 år. Hon menar att denna 

definition är vanlig och att denna oftast används i undersökningssyfte samt i rapporter om 

äldre. Denna åldersgräns har ett samband med den allmänna pensionsåldern (ibid.).  

 

1.3.3 Sociala insatser  

Insatser inom äldreomsorgen innefattar både serviceinsatser och omvårdnadsinsatser. Med 

serviceinsatser avses praktisk hjälp såsom städning, tvätt, hjälp vid inköp, att uträtta ärenden 

med flera. Omvårdnadsinsatser kan innebära hjälp att äta, klä sig, sköta personlig hygien, men 

även sociala insatser som avser att bryta isolering (Socialstyrelsen, 2012). Sociala insatser för 

äldre kan utföras av hemtjänstpersonal i form av sällskap för den äldre personen med avsikt 

att bryta individens isolering samt insatser som stimulerar till aktivitet, vilket exempelvis kan 

ske genom ledsagning (Dahlberg, 2013). Mötesplatser/träffpunkter, dagverksamhet, 

stödgrupper och studiecirklar är andra exempel på sociala insatser.  
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Det finns även insatser som bidrar till att äldre personer ges möjlighet att delta i samhällslivet. 

Detta kan bland annat ske genom bra offentliga och allmänna kommunikationer, såsom 

färdtjänst med flera, då det möjliggör för äldre personer att fortfarande kunna vara aktiva 

(Johansson & Leonard, 2007). Dessa stödinsatser bidrar till att äldre personer, som på grund 

av fysiska funktionshinder som begränsar deras förmåga till ett deltagande i samhällslivet, får 

möjlighet att känna delaktighet i samhällslivet. 

 

  



10 

2. Tidigare forskning 
 

2.1 Äldreomsorg  

2.1.1 Historisk utveckling 

Efter att socialtjänstlagen (SoL) trädde i kraft 1982 minskade antalet äldre som fick ta del av 

äldreomsorgen, vilket delvis förklaras med att äldre blivit friskare och att tröskeln höjts för 

äldreomsorg såsom hemtjänst efter införandet av socialtjänstlagen (Szebehely & Trydegård, 

2014). Att tröskeln höjts kan bland annat förklaras med att avgifterna höjdes i många 

kommuner under 1990-talet, som en strategi för att minska efterfrågan på kommunala 

insatser, vilket till största delen drabbade dem med mindre omfattande hjälpbehov. 

Åtstramningen av den offentliga äldreomsorgen har inneburit en informalisering av 

omsorgen, vilket innebär att omsorgsinsatser som utförs av anhöriga har ökat. I takt med att 

färre äldre personer fått ta del av hemtjänst eller plats på äldreboende sedan 1980-talet är det 

betydligt fler som idag får hjälp av anhöriga än från hemtjänsten (ibid.). Socialtjänstlagen 

bidrog till att äldreomsorgen blev en lagstadgad rättighet för enskilda äldre personer, vilket 

dock kräver en ärendehandläggning och prövning av individens behov samt en bedömning om 

behoven kan tillgodoses på annat sätt. Szebehely & Trydegård (2014) för en diskussion kring 

huruvida den nya lagen istället missgynnat äldre i behov av vård och omsorg, då det uppfattas 

som att det bidragit till att det blivit en högre tröskel till äldreomsorgen i jämförelse med hur 

det såg ut tidigare (ibid.). 

 

Något som även påverkade äldreomsorgen var då lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) trädde i kraft 1994 (Szebehely & Trydegård, 2014). Detta innebar 

ökade kostnader för kommunerna och kan relateras till åtstramningen av äldreomsorgen som 

resulterade i att äldres behov av vård och omsorg fick stå tillbaka. Målen för de olika 

verksamheterna uttrycks även på olika sätt i lagen, där insatser enligt LSS ska tillförsäkra den 

enskilde goda levnadsvillkor, i jämförelse med skälig levnadsnivå enligt SoL, som enligt 

formuleringen kan uppfattas ha en lägre ambitionsnivå (ibid.).  

 

2.1.2 Kommunalt självstyre 

Szebehely & Trydegård (2014) lyfter fram att då Sverige har en tradition av kommunalt 

självstyre kan det finnas stora variationer i utformningen av insatser för olika grupper. 

Kommunerna har enligt svensk grundlag starkt självstyre, där de själva kan avgöra vad som 

ska prioriteras och kan även besluta om vilka riktlinjer som ska fastställas för kommunal 

verksamhet. Genom lagstiftningen kan staten styra, men socialtjänstlagen som är en ramlag 

lämnar stort utrymme av lagtillämpningen åt kommunerna (ibid.). Socialtjänstlagen kom till 

under en tid av växande samhällsresurser, vilket innebar att kommunerna då hade ett 

ekonomiskt utrymme att i enlighet med lagens målsättningar verka ändamålsenligt. I tider av 

ekonomisk försämring kan kommunerna tvingas till besparingar och prioriteringar, som 

kanske inte helt överensstämmer med de mål som lagen fastställt, vilket är en stor risk med en 

ramlagstiftning. En viktig utgångspunkt i äldreomsorgen är att äldre personer, ska ha likvärdig 

tillgång till insatser, oberoende av vilken kommun denne bor i (Socialstyrelsen, 2011).  
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I enlighet med ovanstående påverkar strukturella förutsättningar äldre personers 

levnadsvillkor och i det sociala arbetet ingår det att medverka till förändringsarbete inom 

olika områden för att bidra till utformandet av bättre insatser och/eller tjänster för vissa 

målgrupper (Socialstyrelsen, 2006). I takt med den samhällsutveckling som sker så innebär 

detta att äldreomsorgen behöver utvecklas för att kunna bemöta behoven hos dagens äldre och 

framtida äldre (Sauer, 2007). Enligt 3 kapitlet 6 § första stycket i socialtjänstlagen (2001:453) 

hör det till socialnämndens ansvar att ”göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i 

kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens 

verksamhet på detta område”. Socialtjänstlagen (2001:453) 3 kapitlet 6 § andra stycket säger 

även att kommunen ska ”planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen 

samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer”.  

  

Äldreomsorgens utveckling går mot välfärdspluralism, vilket innebär ett system med många 

olika aktörer som erbjuder alternativa tjänster och som kan vara utformade på olika sätt 

(Dahlberg, 2013). Dessa avser att komplettera eller ersätta den offentliga sektorn, men det är 

fortfarande staten och kommunerna som sätter ramarna och finansierar de olika tjänsterna. 

Välfärdspluralismen kräver samordning av de olika insatserna som erbjuds av olika 

organisationer och aktörer. Då landstinget står för huvuddelen av hälso- och sjukvård behövs 

även samverkan med denna del för att inte riskera att en individ ska hamna mellan olika 

ansvarsområden, vilket kan innebära att helhetssynen går förlorad. Dahlberg (2013) menar att 

det finns en mindre grupp äldre personer som trots hjälpbehov inte får något slags stöd och 

dessa individer upplever i många fall social exkludering och utanförskap. Detta påvisar vikten 

av uppsökande verksamhet och samordning av insatser för att kunna möta äldre personers 

behov på bästa sätt (ibid.).  

 

2.1.3 Biståndsbedömningsprocessen och vikten av ett helhetsperspektiv 

En nationell undersökning genomfördes av Socialstyrelsen (2011) under åren 2008 och 2010 

där man frågade om äldres uppfattning om kvaliteten inom vård och omsorg som utförs i 

hemtjänsten och i särskilt boende. Undersökningen visade att äldre personer var minst nöjda 

med den sociala samvaron och aktiviteter såsom utevistelser (ibid.). Enligt 5 kapitlet 4 § andra 

stycket socialtjänstlagen (2001:453) ska socialnämnden ”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”. Sociala behov som bidrar till meningsfull och 

aktiv tillvaro, såsom att få vistas utomhus och att få möjlighet till social samvaro tillgodoses 

många gånger enbart om tid finns över och om det passar in i rådande rutiner (Socialstyrelsen, 

2011.). I utredningen behöver biståndshandläggaren inta ett helhetsperspektiv, vilket är 

centralt i det sociala arbetet, där hänsyn behöver tas till hela personen och olika behov som 

kan föreligga (Jönson & Harnett, 2015; Socialstyrelsen, 2006). Jönson och Harnett (2015) 

lyfter fram att behov som ofta försvinner i utredningsprocessen framför allt är de sociala, 

vilket riskerar att osynliggöra äldre personers sociala problem.  

 

För att biståndshandläggaren ska kunna utreda en person utifrån ett helhetsperspektiv kan det 

vara nödvändigt att kartlägga den äldre personens förhållanden genom att inhämta 

information om den enskildes sociala nätverk, ekonomiska resurser, kontaktnät, 
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boendesituation, hälsotillstånd, fysisk och psykisk funktionsförmåga, samt vanor som livsstil, 

intressen och önskemål (Socialstyrelsen, 2006). Dock råder det olika föreställningar kring 

äldre som utgår från att äldre personer är en homogen grupp med liknande egenskaper 

(Jönson & Harnett, 2015). Det är därför viktigt att inhämta information om den enskildes egna 

önskemål samt vilka möjligheter och resurser den enskilde har (Socialstyrelsen, 2006). Vid 

val och utformning av insatser ska målsättningen vara att utgå från den enskilde individens 

behov, vilka ska övervägas i samråd med den berörde och eventuellt tillsammans med 

anhöriga och/eller omsorgsaktörer. För god kvalitet inom äldreomsorg är det avgörande att 

den enskilde ges inflytande över insatsernas utformning samt erhåller möjlighet att känna 

meningsfullhet och får ett gott bemötande (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen avgörs utifrån en behovsprövning som utifrån 

hjälpbehovet kan generera i beslut om beviljade insatser för äldre personer (Andersson, 2004). 

På senare år har behovsprövningen formaliserats och standardiserats mer beträffande 

hjälpinsatser, med en mer byråkratiserad biståndsbedömning som minskar utrymme för 

delaktighet för den enskilde. Enligt Andersson (2004) kan det begränsade utrymmet i 

biståndsbedömningen förklaras med att det är den professionelle som definierar vad som är ett 

behov. Detta ger dem ett tolkningsföreträde som går före äldres uttryckta behov, vilket 

indikerar på en begränsad delaktighet för den äldre (ibid.).  

 

2.1.4 Arbetets utmaningar  

Biståndshandläggarens arbete som består av att tolka sociallagstiftningen och att ta beslut 

efter egna bedömningar, sker med delegation från socialnämnden (Jönson & Harnett, 2015). 

Biståndshandläggarens arbete innebär att dels bedöma och besluta utifrån den enskildes behov 

och samtidigt följa kommunens riktlinjer, som tydligt styr biståndsbedömningsprocessen. 

Biståndshandläggaren är formellt sätt fri att ta beslut efter egna bedömningar men arbetet kan 

bli problematiskt då detta samtidigt styrs av kommunens ekonomiska förutsättningar (ibid.). 

 

För att uppnå god kvalitet inom äldreomsorgen behöver verksamheten uppfylla krav på att 

bedömningen av äldres behov utförs professionellt, tryggt och rättssäkert samt att de 

beslutade insatserna formas utifrån individuella behovsprövningar (Socialstyrelsen, 2006). 

Det finns brister i ärendehanteringen inom äldreomsorgen främst vad gäller rättssäkerheten 

som ska utgöra en professionell handläggning och en regelrätt dokumentation (ibid.). Detta 

förstärks ytterligare genom rapporter från Socialstyrelsen (2010; 2011) som påvisar en rad 

brister i kommunernas praxis i biståndsbedömning och biståndsbeslut. De visar bland annat 

att lokala riktlinjer och kommunens utbud av insatser många gånger är styrande, vilket 

innebär att individens behov och lagstiftning får en sekundär roll i biståndsbedömningen 

(ibid.). 

 

I vissa kommuner blir biståndshandläggares huvudsakliga uppgift att se till att formalia 

uppfylls, där arbetsuppgifterna till främsta del består av administration av beslut som ska 

passa kommunens utbud av insatser samt kommunens riktlinjer (Socialstyrelsen, 2010). 

Länsstyrelserna har uppmärksammat att information till enskilda individer om deras rätt att 

ansöka om insatser som inte ingår i kommunens riktlinjer, inte alltid framförs (ibid.). Det är 
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inte ovanligt att ansökan om insatser förhandlas med den äldre för att anpassa ansökan till de 

insatser som finns att tillgå i kommunen (Jönson & Harnett, 2015; Socialstyrelsen, 2011 

Szebehely & Trydegård, 2014). Biståndshandläggare har i sitt arbete ett handlingsutrymme, 

men nyttjar det inte alltid, då bedömningar många gånger görs utifrån kommunens utbud av 

insatser (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Jönson och Harnett (2015) diskuterar kring den problematik som är kopplad till 

biståndsbedömningsprocessen. Författarna lyfter fram, som nämnts i tidigare stycken, att 

biståndshandläggaren i stor utsträckning låter utbudet av insatser leda bedömningsprocessen 

istället för att låta behovet styra. Biståndshandläggaren är väl medveten om kommunens 

utbud, vilket kan leda till att bedömningen styrs av utbudet av insatser. Behov som inte tydligt 

stämmer överens med kommunens insatser kan därför riskera att förbises och i många fall kan 

en insats sättas in som inte motsvarar det behov som uttryckts av den enskilde (ibid.). Det är 

därför viktigt att som biståndshandläggare ha ett kritiskt reflekterande förhållningssätt. Jönson 

och Harnett (2015) menar att det handlar om förmågan att se till det problematiska i både 

samhället och den egna yrkesrollen. Detta innebär bland annat att man ifrågasätter samhällets 

organisering av olika insatser och om dessa verkligen bemöter det behov som finns hos 

brukarna.  

 

2.2 Ensamhet hos äldre 

2.2.1 Ensamhet, risker och konsekvenser 

I detta avsnitt redogör vi för vilka risker som är knutna till ensamhet samt vilka konsekvenser 

ensamhet kan medföra. Socialstyrelsen (2006) menar att de sociala behoven hos äldre 

personer inte prioriteras i samma utsträckning som de fysiska. Detta kan resultera i ett 

osynliggörande av äldres sociala problem, som exempelvis upplevelsen av ensamhet, trots att 

äldre personer utgör en grupp som i många fall förlorat den sociala gemenskapen som är 

knuten till arbetslivet (Jönson & Harnett, 2015). Det blir även svårare för äldre personer att ta 

del av det allmänna utbudet av sociala insatser i samband med att det fysiska 

omvårdnadsbehovet ökar, vilket har ett starkt samband med åldrandet. Detta försvårar äldres 

delaktighet i samhället och begränsar deras förmåga att själva uppfylla sina sociala behov 

(ibid.).  

 

Masi, m.fl., (2011) redogör i sin artikel för den bristande kunskap som råder kring ensamhet, 

dess uppkomst och behandling av tillståndet. Författarna menar att det hör till människans 

natur att skapa meningsfulla sociala kontakter och utan dessa riskerar människan att känna sig 

ensam. Denna känsla av ensamhet, särskilt om den är långvarig, kan orsaka olika 

konsekvenser för människors hälsa, vilka kan vara av både psykisk och fysisk karaktär. Man 

har bland annat funnit att människor som upplever ensamhet i motsats till människor som inte 

upplever ensamhet har en högre risk för försämrad kognitiv förmåga och har bland annat 

högre risk för att utveckla Alzheimers sjukdom (ibid.).  

 

Det finns flera olika riskfaktorer förenade med ensamhet bland äldre, vilket flertalet studier 

visar. Utifrån en studie som är utförd i Storbritannien (Victor, m.fl., 2005) har man kommit 
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fram till att förekomsten av dessa riskfaktorer är avgörande för graden av upplevd ensamhet. 

Variabler som visade sig ha signifikant relation till ensamhet var bland annat hög ålder, att 

vara änka/änkling och ensamboende. Andra variabler som hade signifikant samband med 

ensamhet var bland annat kroniska hälsoproblem, funktionsnedsättning, syn- eller 

hörselnedsättning, diagnostiserad depression, begränsade materiella resurser eller ett 

begränsat antal sociala resurser. Studien visade även att ensamhet är förenat med avsaknaden 

av djupa relationer, där antalet relationer inte var avgörande, utan kvalitén av dessa (ibid.). 

 

I en studie som genomförts i England har man identifierat olika faktorer som korrelerar med 

ensamhet. Dahlberg och McKee (2013) lyfter bland annat fram demografiska faktorer, som att 

vara kvinna eller äldre med hög ålder samt psykologiska faktorer som depression och oro, i 

enlighet med ovanstående stycke. Författarna nämner även interpersonella och sociala 

faktorer, som förlusten av en partner eller brist på sociala aktiviteter samt bristen av eller 

kvaliteten av en individs sociala nätverk. I denna artikel gör man skillnad på emotionell och 

social ensamhet och lyfter även fram hur ensamhet skiljer sig mellan kvinnor och män. 

Kvinnor upplever i större utsträckning emotionell ensamhet medan män i högre utsträckning 

upplever social ensamhet. Resultatet av studien visar bland annat att en individs partner är 

viktig för att förhindra både emotionell och social ensamhet (ibid.). 

 

Det finns även svenska studier som, i enlighet med ovanstående presenterade studier, lyfter 

fram att det finns en signifikant relation mellan ensamhet och att vara änka/änkling. Detta 

redovisar Dahlberg, Andersson, McKee och Lennartsson (2015), där de menar att en partners 

död samt att under en långvarig period varit änka/änkling är starkt relaterat till upplevelse av 

ensamhet bland både kvinnor och män. Depression och mobilitetssvårigheter är andra faktorer 

som påvisat ha korrelation med upplevelsen av ensamhet (ibid.).  

 

2.2.2 Att identifiera ensamhet 

Andersson (1998) lyfter fram forskning där man påvisat att det finns en relation mellan 

faktorer som socialt stöd, social isolering eller ensamhet i kombination med olika slags 

hälsofaktorer. Några exempel på fysiska hälsofaktorer är bland annat ryggvärk, huvudvärk, 

yrsel, hjärtklappning och trötthet/utmattning och dödlighet. Det finns även de av psykisk 

karaktär som till exempel depression, oro, psykisk störning och neurotiska besvär. Författaren 

lyfter även fram att dessa individer i stor omfattning söker medicinsk rådgivning (ibid.). 

 

Ett sätt att identifiera dem som upplever ensamhet enligt Andersson (1998) är att titta på 

vanliga demografiska faktorer, så som ålder, kön, civilstånd samt socioekonomisk status. 

Forskning, där man undersökt ålder och ensamhet, har påvisat att det finns en ökning av 

upplevd ensamhet hos äldre-äldre, de som är över 75 år (ibid.).  

 

Det finns dock begränsat med forskning kring hur biståndshandläggare arbetar med ensamhet. 

Utifrån en tillsynsrapport som utförts av Länsstyrelsen Kalmar län (2003) har man funnit att 

endast ett fåtal äldre personer erbjudits sociala insatser. Tillsynsrapporten innefattar en 

undersökning av det sociala innehållet i hemtjänsten utifrån flera perspektiv, där man bland 

annat tittat på hur biståndshandläggare arbetar med ensamhet hos äldre personer. Man 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andersson%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25126996
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andersson%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25126996
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lennartsson%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25126996
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redovisar resultatet av en granskning av akter som visat att det är väldigt få som beviljas 

sociala insatser. Enligt rapporten uppger biståndshandläggarna som intervjuats att äldre 

personer som ansöker om hemtjänst många gånger ansöker om praktisk och fysisk hjälp 

(ibid.). De menar vidare att de ställer frågor och lyssnar in hur den äldre personens sociala 

nätverk ser ut och de uppger även att de informerar om att hemtjänsten även kan bidra till att 

tillgodose andra behov som är viktiga för att den enskilde ska kunna bibehålla sina sociala 

kontakter och aktiviteter. Biståndshandläggarna uppger även att de hänvisar vidare äldre 

personer till frivilligorganisationer som kan utgöra ett sällskap vid promenader, läkarbesök 

och som även kan hjälpa till att ordna aktiviteter för äldre personer. Det är dock oklart i vilken 

omfattning de beviljade insatserna utförs, men många av biståndshandläggarna uppger att de 

har kontakt med enhetschefen eller hemtjänstgruppen för att följa upp insatserna. 

Biståndshandläggarna uttrycker dock att de skulle behöva mer tid för uppföljningar för att 

säkerställa att de beviljade insatserna utförs (ibid.). 

 

2.2.3 Interventioner och evidens 

Tre generella mål med interventioner mot ensamhet specificeras av Andersson (1998), där det 

första är att skapa förutsättningar för social kontakt. Detta bidrar till att personer om upplever 

ensamhet får möjlighet att relatera till andra, vilket är positivt för skapandet av sociala band. 

Det andra målet är att förebygga ensamhet från att utvecklas till mer allvarlig problematik, 

vilket kan uppnås genom att hjälpa enskilda individer att kunna hantera ensamhet. Det tredje 

målet är att försöka förebygga ensamhet från att ens uppkomma (ibid.). 

 

Interventioner mot ensamhet av individuell karaktär kan exempelvis vara kognitiv beteende 

terapi, som syftar till att förbättra den enskildes beteende i sociala situationer (Andersson, 

1998). Andra exempel som tas upp är interpersonell terapi och psykodynamisk terapi, som 

bygger på ett klient-terapi förhållande där syftet är att individen ska utveckla/förändra tankar 

kring sig själv.  

 

Masi, m.fl., (2011) menar att känslor av ensamhet kan innebära en risk för att utveckla olika 

depressiva symtom och kan även resultera i en försämring av den sociala förmågan, där man 

kan utveckla beteenden som bidrar till att förstärka både känslan av ensamhet och tillståndet. 

Författarna redogör för tidigare forskning som visat att ensamma individer, i sociala 

sammanhang, använder sig av ett maladaptivt beteende, som bygger på ett beteende som ökar 

sannolikheten för dem att bli avvisade. Individerna har ofta negativa föreställningar om sig 

själva och bemöter andra människor med misstänksamhet såväl som med misstro. Författarna 

har, genom analys av flertalet utvärderingar av interventioner med avsikt att reducera 

ensamhet, kommit fram till att interventioner med avsikt att öka de sociala färdigheterna och 

att bemöta ett maladaptivt beteende visat bäst effekt mot reducering av ensamhet (ibid.). 

 

En annan typ av intervention är vänskapsbesöksprogram, som bygger på möjlighet att kunna 

undvika ensamhet genom sällskap, vilket är riktat till personer som har svårigheter att 

förflytta sig från hemmet (Andersson, 1998). Gruppinterventioner som också påvisat effekt 

mot ensamhet är bland annat de som bygger på träning av sociala färdigheter, som framhålls 

som positivt för att kunna ta initiativ till kontakt med andra människor. Vanliga 
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karaktäristiska drag hos ensamma personer är låg självexponering, ovilja till att ta sociala 

risker och hög grad av fokus på sig själv och därför är det fördelaktigt med social träning. 

Andersson (1998) tar även upp exempel på olika stödgrupper som påvisat goda resultat. Även 

interventioner av omgivningskaraktär tas upp, vilka kan vara nätverksbyggande, 

rekonstruktion av sociala insatser, exempelvis utformningen av insats och inventarier som 

främjar till social kontakt, samt eliminering av hinder till social kontakt, som att ordna med 

transport för äldre (ibid.).  

 

Andra studier lyfter fram gruppinterventioner som de som resulterat i bäst effekt mot att 

reducera ensamhet (Findlay, 2003; Masi, m.fl., 2011). Tele-konferenser är en 

gruppintervention som visat sig ha god effekt för att reducera ensamhet, vilket även är ett 

kostnadseffektivt tillvägagångssätt då man enklare kan föra samman personer, speciellt i 

geografiskt isolerade områden (Findlay, 2003). Interventionen tele-konferens som tas upp i 

artikeln har bidragit till ett minskat stödbehov, minskad ensamhet och en förbättrad coping, 

hanteringsförmåga hos dem som deltagit i interventionen. Vidare lyfter Findlay (2003) fram 

att diskussionsgrupper för seniorer som är änkor/änklingar haft god effekt för minskat 

stödbehov, minskning av social isolering samt emotionell ensamhet. Det som utmärkte dessa 

diskussionsgrupper var att ledarna själva var seniorer, men också utbildade diskussionsledare. 

En annan slags intervention som även visat god effekt för reducering av ensamhet är 

stödgrupper, där man särskilt tänkt till vad gäller urval av deltagare, att stödgruppen 

möjliggör träning av olika förmågor, stöd av jämlikar samt närvaron av professionella ledare 

(ibid.). 

 

En litteraturstudie av hälsofrämjande insatser, som handlar om förebyggande av social 

isolering och ensamhet bland äldre visar bland annat att psykisk ohälsa, främst depression, är 

starkt relaterat till ensamhet bland äldre (Cattan, m.fl., 2005). Studien visar även att insatser 

baserade på gruppinteraktion ger större effekt mot social isolering och ensamhet i jämförelse 

med insatser som till exempel hembesök av professionella eller stöd via telefon. 

Gruppinsatserna som utvärderas i studien är specifikt riktade mot äldre människor som grupp 

och har inslag av sociala aktiviteter, fysiska aktiviteter och hälsoundervisning (ibid.). 

 

De ovan presenterade studierna lyfter fram olika typer av interventioner som anses ha bäst 

effekt mot upplevelser av ensamhet. Flera författare menar att få utvärderingar av 

interventioner mot ensamhet genomförts och av de få utvärderingar som utförts har de flesta 

bristande tillvägagångssätt (Cattan, m.fl., 2005; Findlay, 2003; Masi, m.fl., 2011) . Findlay 

(2003) och Masi, m.fl. (2011) lyfter fram att det finns få utvärderingar av interventioner, 

riktade till äldre personer som upplever ensamhet och vilken effekt de har för denna 

målgrupp. Konsekvensen av detta är att stora statliga resurser går till interventioner utan 

evidens (Findlay, 2003).  

 

För att kunna skapa evidens krävs att insatserna utvärderas vilket möjliggör att 

verksamheterna kan arbeta evidensinriktat, då utvärderingen säkerställer nyttan av att bruka 

en insats (Jergeby & Sundell, 2008).  En evidensbaserad praktik handlar om en kombination 

av vetenskaplig kunskap, brukarens erfarenhet och önskemål samt den professionelles 
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erfarenhet och yrkeskunskap. Att det finns vetenskapligt stöd för en insats minskar risken för 

att göra skada och kan motverka risken för att resurser används utan motivering till varför 

man ska arbeta med en viss typ av insats. Ett evidensbaserat förhållningssätt innebär att ha ett 

kritiskt förhållningssätt till kunskap och en evidensbaserad praktik skapar möjlighet för 

utveckling av både verksamheten och yrkeskompetensen (ibid.).  
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3. Tolkningsram 
 

3.1 Gräsrotsbyråkrati 

Vi har valt att utgå från Michael Lipskys teori Street-level bureaucracy, gräsrotsbyråkrati, 

vilken han beskriver i sin bok Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public 

services (2010). Lipskys ursprungliga beskrivning av teorin/begreppet har översatts till svensk 

kontext av Roine Johansson (2007), vilken vi kommer att använda oss av i uppsatsen då 

denna passar väl som beskrivning av biståndshandläggarens roll i svensk kontext.  

 

Gräsrotsbyråkrater definieras av Lipsky i Johansson (2007) som anställda tjänstemän i 

offentlig organisation, som i sitt dagliga arbete kommer i direkt kontakt med klienter/brukare. 

Gräsrotsbyråkrater har en handlingsfrihet kring sina arbetsuppgifter som innefattar 

möjligheten att besluta om insatser för brukare. Handlingsfriheten innehåller även utrymme 

för egna bedömningar kring arbetsinsatsens utformning, där gräsrotsbyråkraten kan ta 

ställning till och ifrågasätta brukares krav eller problembeskrivning. Gräsrotsbyråkraten är 

beroende av brukarna och därför är arbetet och relationen till brukarna viktig (ibid.). 

Beroendeställningen till brukarna innebär dels att de behöver nyttja de insatser som erbjuds 

för att gräsrotsbyråkratens arbete ska ses som rättfärdigat. Brukarens egenskaper och 

egenheter påverkar även innehållet i gräsrotsbyråkratens dagliga arbete. Gräsrotsbyråkraten 

hamnar mellan den enskilde brukaren och organisation, då personen dels ska ta hänsyn till 

brukaren och samtidigt uppfylla organisationens krav. Brukaren efterfrågar en individuellt 

anpassad service men samtidigt förutsätter organisationen brukarens anpassning till 

organisationens ramar. Det blir gräsrotsbyråkratens uppgift att kategorisera brukaren för att 

anpassa denne till organisationen, vilket är nödvändig för att uppnå byråkratins krav på 

effektivitet och brukarkontroll. Brukaren ges därigenom en byråkratisk identitet för att 

möjliggöra ärendehanteringen (ibid.). 

 

Gräsrotsbyråkraten hamnar långt ner i organisationshierarkin där de utsätts för krav uppifrån, 

då de i mötet med brukare ska göra individuella tillämpningar som samtidigt grundar sig i 

generella riktlinjer och direktiv som fattats på högre nivå (Johansson, 2007). 

Gräsrotsbyråkraterna är de enda inom organisationen som har en gränsöverskridande roll, då 

de har insyn och kunskap om de organisatoriska förutsättningarna och samtidigt full insyn i 

enskilda brukares ärenden. Detta bidrar till en maktposition, vilket skapar en handlingsfrihet, 

då de har möjlighet att i viss omfattning stå emot organisatoriska krav uppifrån för att 

tillgodose brukarens behov. Johansson (2007) för en diskussion kring det organisatoriska 

sammanhang som gräsrotsbyråkraten arbetar i, där han i motsats till den ursprungliga teorin 

av Lipsky, intresserar sig för de begränsningar som uppstår i handlingsutrymmet (ibid.). 

 

Handlingsutrymmet ingår i arbetet och ger utrymme för att göra egna bedömningar, då 

regelsystemet kan behöva anpassas till enskilda ärenden, som ligger utanför generella 

riktlinjer (Johansson, 2007). I gräsrotsbyråkratens roll ingår det att använda sitt sunda förnuft, 

där det kan bli nödvändigt att improvisera samt att tillämpa ett mänskligt mått av 

beslutsfattande, som är svårt att förklara vetenskapligt. Gräsrotsbyråkratens roll utgör en 
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obyråkratisk del i organisationen, som både ska fungera som representant för organisationen 

och samtidigt innebär rollen att vara människa i kontakten med brukare. Förhållandet som 

råder mellan brukaren och gräsrotsbyråkraten kantas av ett makt- och beroendeförhållande, 

där gräsrotsbyråkraten är den som står i överläge. Gräsrotsbyråkraten har makt att fatta beslut 

som antingen kan gynna eller missgynna den sökande. Maktasymmetrin påverkas även av att 

brukaren har mindre kunskap om hur organisationen fungerar, vilka riktlinjer som finns och 

kan även sakna kännedom om sina rättigheter (ibid.).  

 

Förhållandet mellan gräsrotsbyråkraten och brukaren kan vidare illustreras med hjälp av 

exempel från det norska kommunala självstyret som har vissa likheter med den svenska 

äldreomsorgen. Sedan kommunerna i Norge fått ökat självstyre och mer fokus på 

rättssäkerhet genom att insatserna beslutas med stöd ur lagen, har det medfört att det blivit 

svårare för äldre personer att få hjälp (Christensen i Andersson, 2007). 

Gräsrotsbyråkraten/biståndshandläggaren bidrar genom sitt arbete till denna praxis, då de 

många gånger beviljar äldre personer mindre hjälp än vad de uppfattar att deras faktiska 

behov egentligen är. Christiansens studie visar även att hälsokriterier inom äldreomsorgen 

verkar väga tyngst, i jämförelse med de sociala insatserna (ibid.). 

 

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen kan räknas till vad Lipsky definierar som 

gräsrotsbyråkrater. Handläggarna har visst handlingsutrymme där de utreder enskilda ärenden 

för att identifiera behov, men har organisatoriska riktlinjer och mål att följa, vilket kan 

begränsa dem (Andersson, 2004). De står mellan brukaren och organisationen, vilket kan leda 

till olika dilemman. I biståndsutredningen kan biståndshandläggaren göra en bedömning av 

vilka behov som finns hos den enskilde, men kan samtidigt begränsas av organisatoriska 

förutsättningar (ibid.). Biståndshandläggare är alltså de som kan uppmärksamma de sociala 

behoven som existerar hos äldre personer då de personligen möter brukare, men som på grund 

av styrande riktlinjer inte alltid prioriteras, vilket kan resultera i att behoven inte alltid 

tillgodoses. Det är ändå viktigt att biståndshandläggare uppmärksammar behov som inte kan 

tillgodoses utifrån de insatser som finns att tillgå och lyfter fram detta för att bidra till bättre 

livsvillkor för äldre personer. 
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4. Metod 
 

4.1 Design 

Vi har valt att genomföra vår studie utifrån en kvantitativ ansats, med avsikt att göra en 

deskriptiv undersökning, där vi undersökt hur man arbetar med ensamhet hos äldre personer 

samt vilka sociala insatser som erbjuds till denna målgrupp och på vilka grunder. Ejvegård 

(2003) beskriver deskriptiv metod som en beskrivande metod, där man allmänt redogör för 

hur till exempel en organisation fungerar. Deskriptiv metod används vanligtvis vid 

frågeställningar som är allmänt utformade och lämpar sig därför bäst för studier med avsikt att 

skapa en översikt (ibid.).  

 

Vi har använt oss av en tvärsnittsdesign, som man vanligtvis använder då man har för avsikt 

att studera mer än ett fall vid en viss tidpunkt och är intresserad av variation (Bryman, 2011). 

Variation i fallen och i den insamlade datan skapas genom att insamlingen sker med en 

standardiserad och systematisk metod. Tvärsnittsdesignen bidrar enbart till att man kan 

studera relationer mellan variablerna. Man kan endast fastställa att det finns ett samband men 

man kan inte avgöra vad dessa beror på, därför kan man alltså inte dra några kausala slutsatser 

(ibid.).  

 

4.2 Metod 

Vår datainsamling har skett med hjälp av en enkät. Fördelarna med enkätundersökningar är 

bland annat att man undviker påverkan från intervjuare, till skillnad från intervjustudier. Man 

har även möjlighet att nå ett stort antal respondenter, som kan vara geografiskt utspridda, 

vilket kan bidra till en högre svarsfrekvens. Med en enkätundersökning ges respondenterna 

utrymme att tänka igenom sina svar i lugn och ro, respondenterna i undersökningen får även 

samma frågor och de tillfrågas om ett deltagande vid ett och samma tillfälle (Ejvegård, 2003). 

Dock kan vi se att det finns nackdelar med att använda sig av en enkät, då vi inte får möjlighet 

att ställa följdfrågor till respondenterna. Ändå ser vi att valet av enkätundersökning lämpar sig 

bäst för att besvara vårt syfte som handlar om att göra en kartläggning som innefattar samtliga 

kommuner i Dalarna samt för att kunna generalisera resultatet till Dalarnas län. En annan 

nackdel med enkätundersökningar lyfts fram av Bryman (2011), som menar att alla frågor inte 

lämpar sig i en enkät, vilket innebär att man behöver tänka på vilken typ av frågor man ställer 

samt hur många. Vårt valda ämne är relativt outforskat, vilket innebär att det kan vara svårt att 

i förväg veta vilken information som är adekvat att inhämta. Detta medför att man kan behöva 

ställa många frågor inom området, vilket är svårt att göra via en enkät då en omfattande enkät 

kan resultera i att respondenterna tröttnar på frågorna. I vår undersökning har detta inneburit 

att vi varit tvungna att begränsa antalet frågor samt beakta vilken typ av frågor vi valde att 

ställa. På grund av detta fick vi även begränsa antalet öppna frågor i enkäten, då Bryman 

(2011) menar att denna typ av frågor kräver mer av respondenterna, som kan resultera i ett 

större bortfall. 

 

Bryman (2011) menar att det är viktigt att, då man exempelvis skickat ut en enkät, notera 

vilka som svarat för att för att kunna skicka ut påminnelser till de respondenterna som ännu 
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inte deltagit i undersökningen. Länken till enkäten anpassades så att våra respondenter kunde 

besvara enkäten anonymt och enkäten kunde endast besvaras en gång från samma IP-adress. 

Dessutom innehöll enkäten en bakgrundsfråga om vilken kommun respondenten arbetar i. 

Detta bidrog till att vi kunde undersöka svarsfrekvensen i respektive kommun och med hjälp 

av detta kunde vi skicka ut riktade påminnelser till biståndshandläggare, i de kommuner där vi 

hade låg svarsfrekvens. Innan enkäten skickades ut hämtade vi in samtliga 

biståndshandläggares e-postadresser i Dalarna, vilket bidrog till att vi kunde se hur många 

biståndshandläggare som arbetade i respektive kommun och därmed kunde vi beräkna 

bortfallet för respektive kommun. Vi skickade sammanlagt ut tre påminnelser till de 

kommuner som hade låg svarsfrekvens, vilket bidrog till en hög svarsfrekvens. 

 

4.2.2 Kritisk diskussion kring metodvalet 

Den huvudsakliga anledningen till att vi valde att använda oss utav en enkät var på grund av 

att vi hade begränsat med tid att genomföra studien samt att vi avsåg att inhämta information 

från samtliga biståndshandläggare i Dalarnas kommuner. Bryman (2011) nämner att en av 

fördelarna med enkäter är att de är enkla att administrera, vilket underlättade genomförandet 

av vår studie där vi avsåg att utföra en totalundersökning. Som ett alternativ till metodvalet 

hade vi kunnat använda oss av strukturerade intervjuer, med anledning av att det finns 

begränsat med forskning kring vårt valda ämne. I dessa fall kan det vara fördelaktigt att 

använda sig av en metod där man som forskare har möjlighet att ställa följdfrågor, då det från 

början kan vara svårt att veta vilka frågor som är adekvata att ställa (Bryman, 2011). Detta 

hade dock blivit svårt att genomföra på grund av tidsåtgången och de geografiska avstånden 

mellan respondenterna. Vi upplever även att då vi som forskare både har aktuell och tidigare 

erfarenhet av yrket så undviker vi, genom att använda oss utav en enkät, att påverka 

respondenterna genom egna subjektiva värderingar och tolkningar. Våra egna erfarenheter har 

ändå bidragit till att vi har viss förkunskap om det berörda ämnet och vilken information som 

är adekvat att inhämta, vilket hjälpt oss att formulera frågorna till enkäten. 

 

4.3 Population och urval 

Vi har valt att göra en avgränsning i vår undersökning till kommuner i Dalarna. Vi valde 

Dalarnas län för att det gav oss möjlighet att undersöka vår forskningsfråga både i mindre 

orter och i städer, där det både finns landsbygd och tätorter. Vår underökning riktades till 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Vi valde att låta samtliga biståndshandläggare 

inom äldreomsorgen i samtliga kommuner i Dalarna ingå i studien. Detta med anledning av 

att det finns många små kommuner i Dalarna, med relativt få biståndshandläggare som arbetar 

mot äldreomsorgen i respektive kommun. Detta innebär att vi gjort en totalundersökning av 

populationen, vilket vi valde att göra för att få tillräckligt många respondenter för att kunna få 

ett resultat som är generaliserbart till Dalarna.  

 

För att besvara vår forskningsfråga har vi valt biståndshandläggare som population, då det är 

de som arbetar närmast brukaren, genom att de utreder, bedömer och beslutar om insatser. 

Undersökningen har skett vid en specifik tidpunkt, där vi valde att distribuera ut enkäten via 

e-post till samtliga biståndshandläggare inom äldreomsorgen i Dalarnas kommuner. 
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Biståndshandläggarnas e-postadresser erhölls genom deras enhetschefer och i några fall 

genom en kollega. Populationen består av 79 biståndshandläggare, där vi har fått in 57 svar, 

vilket motsvarar en svarsfrekvens om 72,2 procent, se Tabell 1.  

 

Tabell 1. Svarsfrekvens utifrån kommuntillhörighet (n=79) 

Kommun  Svarsfrekvens  Bortfall  

Avesta 1 4 

Borlänge 9 4 

Falun 7 7 

Gagnef 3 0 

Hedemora 3 1 

Leksand 2 3 

Ludvika 7 0 

Malung-Sälen 3 0 

Mora 4 1 

Orsa 1 1 

Älvdalen 2 0 

Rättvik 5 1 

Smedjebacken 4 0 

Säter 3 0 

Vansbro 3 0 

Totalt  57 (72,2 %) 22 (27,8 %) 

 

4.4 Material 

Enkäten som vi utformat består av sjutton frågor, se Bilaga 3, varav de två första frågorna är 

bakgrundsfrågor angående kommuntillhörighet samt utbildning. Då antalet respondenter som 

hade annan utbildning än socionom- eller socialarbetarutbildning var väldigt få valde vi att 

inte göra en jämförelse med utbildning som variabel. Enkäten innefattar följande 

frågeområden: vilka sociala insatser som erbjuds, vad som avgör vilken insats som erbjuds, 

om kommunens insatser tillgodoser äldre personers sociala behov, hur man arbetar med att 

identifiera och tillgodose äldre personers sociala behov, samt samverkan och 

utvecklingsbehov. Dessa frågor besvarades i enkäten genom fasta svarsalternativ samt via 

öppna svar, där respondenterna gavs utrymme att lämna kommentarer. Vi testade 

utformningen av enkätfrågorna med hjälp av en pilotundersökning. Pilotundersökningen 

genomfördes med hjälp av två socionomstudenter från Högskolan Dalarna, som har arbetat 

som vikarierande biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Pilotundersökningen 

genomfördes för att säkerställa att frågorna är begripliga, enkla att förstå samt att de inte 

tolkas på ett felaktigt sätt. 

 

4.5 Databearbetning och analys 

Vi har genomfört univariata analyser, där vi kartlagt för ett generellt resultat för hur 

biståndshandläggarna i kommunerna svarat. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) 

beskriver att avsikten med denna analys är att bland annat beskriva variationen hos variabler, 



23 

där man tillexempel undersöker hur fördelningen ser ut. Vi har även gjort en bivariat analys, 

där vi jämfört resultatet av utvalda frågor för att kunna utläsa om det existerar några relationer 

mellan olika variabler (jfr. Bryman, 2011). I analysarbetet har vi använt oss av 

statistikprogrammet Survey Monkey, där vi även utformat enkäten och analyserat svaren.  

 

I enkäten, se Bilaga 3, har vi valt att använda oss av en del öppna frågor som är av mer 

kvalitativ karaktär och för att översätta dessa svar till kvantitativ data har vi gjort en 

kvantitativ innehållsanalys, där vi kodat svaren. En innehållsanalys använder man sig av då 

man på ett systematiskt och replikerbart sätt behöver få dokument och texter till ett 

kvantifierbart innehåll som kan genera i kvantifierbart data (Bryman, 2011). 

 

4.6 Validitet och reliabilitet  

Att genomföra en pilotundersökning innan man skickar ut enkäten är av stor vikt, då det i en 

enkätundersökning, till skillnad från en intervju, saknas tillgång till en intervjuare som kan 

reda ut eventuella oklarheter kring frågorna (Bryman, 2011). Väljer man att inte genomföra 

en pilotundersökning riskerar man att upptäcka eventuella problem med enkäten i samband 

med att denna skickas tillbaka, vilka då kan vara svåra att åtgärda. Vi har testat utformningen 

av enkätfrågorna med hjälp av en pilotundersökning för att bidra till att höja studiens validitet. 

Validiteten handlar om i vilken utsträckning de frågor vi ställer till våra respondenter ger svar 

på det vi avser att undersöka (jfr. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2010). 

Pilotundersökningen bidrog därmed till att säkerställa att den utformade enkäten mäter det vi 

avser att mäta. 

 

Validiteten påverkas även av vårt val av design, där vi valt att använt oss av en 

tvärsnittsdesign, då vi enbart har för avsikt att undersöka om det finns någon relation mellan 

olika variabler. Bryman (2011) menar att tvärsnittsdesignen enbart bidrar till att man kan 

studera relationer mellan variablerna. Detta innebär att man endast kan fastställa att det finns 

ett samband, men man kan inte avgöra vad dessa beror på. Bryman (2011) menar att den 

interna validiteten ofta är låg när man använder sig av en tvärsnittsdesign, då den insamlande 

informationen sällan bidrar till att man som forskare kan dra några kausala slutsatser.  

 

Vid en tvärsnittsdesign är man särskilt intresserad av generaliserbarhet, eller extern validitet, 

det vill säga om resultaten är giltiga utöver det specifika fallet (Bryman, 2011). Vi anser att 

studiens resultat kan generaliseras till Dalarna, då vi gjort en totalundersökning, som 

innefattat samtliga biståndshandläggare inom äldreomsorgen i samtliga kommuner i Dalarnas 

län. Vid har även en hög svarsfrekvens om 72,2 procent, där vi fått in minst ett svar från varje 

kommun. Mangione i Bryman (2011) menar att svarsfrekvensen bedöms som ”bra” då 

omkring 70-85 procent av populationen besvarat enkäten. Vi anser även att resultaten kan 

generaliseras till liknande kommuner i Sverige då tidigare forskning till stor del 

överensstämmer med studiens resultat.     

 

Reliabilitet handlar om huruvida resultaten från en undersökning kan replikeras av en annan 

forskare och innefattar även måttets stabilitet (Bryman, 2011). I vår studie har vi tydligt 

förklarat hur vi har gått tillväga och på vilka grunder vi gjort våra val, vilket bidragit till 
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transparens. Detta bidrar i sin tur till studiens replikerbarhet (ibid.). Då vi genomfört studien 

via en enkätundersökning, där vi även gjort en pilotundersökning på enkätfrågorna, bidrar vi 

till att studien är möjlig att replikera samt att samma resultat kan uppnås, vilket även den höga 

svarsfrekvensen bidrar till. Att vi valt att använda oss av en enkät som metod bidrar till att vi 

kunnat genomföra en objektiv mätning utan påverkan från oss som forskare, vilket också 

höjer reliabiliteten. Vid utformandet av enkäten har vi gjort noggranna avvägningar för att se 

till att svarsalternativen utesluter varandra. Frågorna i en enkät är i jämförelse med intervjuer 

standardiserade, vilket innebär att frågorna och svarsalternativen är samma för alla 

respondenter, vilket också bidrar till en högre reliabilitet.  

 

4.7 Bortfallsanalys 

Ejvegård (1996) menar att det är svårt att statistiskt bearbeta enkäter som har mindre än 70 

procents svarsfrekvens, då bortfallet kan utgöra en skillnad för vilket resultat man hade 

kunnat få. Moser & Kalton menar att det är viktigt att uppmärksamma bortfallet då resultatet 

kan skilja mellan dem som väljer att skicka tillbaka enkäten och dem som väljer att låta bli (se 

Bell, 2000). Det finns två olika typer av bortfall, internt och externt (Olsson & Sörensen, 

2011). Ett externt bortfall handlar om att man helt enkelt väljer att inte delta i en 

enkätundersökning. Detta kan bero på olika saker, men Olsson och Sörensen (2011) lyfter 

främst fram en orsak till detta fenomen. De menar att detta kan bero på att personerna är 

negativa till enkäter överlag, vilket även kan innebära att de är negativa i sina svar. Det 

interna bortfallet handlar istället om att respondenterna låter bli att svara på vissa frågor i 

enkäten. Om det interna bortfallet är högt kan man tolka detta som att enkäten är dåligt 

utformad. Detta kan innebära att den innehåller för många öppna frågor, att enkäten är för 

omfattande eller att frågorna är svåra att förstå (ibid.). 

 

Som nämnts tidigare har studien en hög svarsfrekvens om 72,2 procent, där vi fått in minst ett 

svar från varje kommun och det externa bortfallet uppgår därmed till 27,8 procent.  Vi har 

även undersökt det interna bortfallet, där fem utav frågorna ej besvarades av en till tre 

respondenter. Det interna bortfallet bedömer vi som obefintligt och därför upplever vi inte att 

det har påverkat studiens generaliserbarhet, då samtliga besvarade enkäter var möjliga att 

analysera. Att det interna bortfallet var så pass obefintligt indikerar även på att enkäten var väl 

utformad, vilket kan ha ett samband med att vi genomförde en pilotundersökning. Dock kan 

vi genom att undersöka svarsfrekvensen från respektive kommun utläsa att tre kommuner har 

en lägre svarsfrekvens, vilka är Avesta, Falun och Leksand. I Avesta har en av fem besvarat 

enkäten, i Falun har sju av fjorton besvarat enkäten och i Leksand kan vi utläsa att två av fem 

besvarat enkäten. Bortfallet kan dock innebära olika saker, vilka kan ha ett samband med hur 

stor personalstyrkan är, som till exempel i Leksand där endast fem personer arbetar som 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Detta bortfall skulle kunna förklaras dels med att 

personerna väljer att inte delta eller att dessa personer var frånvarande på grund av olika 

orsaker. Falun har en svarsfrekvens som uppgår till 50 procent och i Avesta har endast 20 

procent svarat. Detta kan innebära att det blir svårare att uttala sig om dessa kommuner då de 

som inte deltagit i undersökningen kan skilja sig mot dem som valt att besvara enkäten, vilket 

hade kunnat bidra till ett annorlunda resultat mot det vi faktiskt fick. Vi upplever trots detta 

att resultatet visar att man svarat övergripande lika oberoende av vilken kommun man tillhör 
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och därför anser vi inte att bortfallet har påverkat vårt resultat i sådan utsträckning att detta 

bör förkastas.  
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5. Etik 
 
I vår undersökning har vi att strävat efter att uppnå Vetenskapsrådets fyra grundläggande 

etiska principer. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2007). För att uppfylla informations- och samtyckeskravet 

har vi informerat respondenterna om vårt syfte med undersökningen och att deltagandet är 

frivilligt. Information gavs genom ett informationsbrev, se Bilaga 1,som distribuerades ut i 

samband med enkäten. Där tillfrågades biståndshandläggare om deltagande i undersökningen 

samt informerades om att deltagandet är helt frivilligt. Respondenterna lämnade sitt samtycke 

genom att besvara och skicka in enkäten.  

 

I enlighet med konfidentialitetskravet har vi i informationsbrevet angett att respondenternas 

svar behandlas konfidentiellt. I vår studie har såväl deltagandet som svaren varit anonyma och 

vi har inte redovisat några resultat på kommunnivå, då detta innebär en risk för att 

respondenternas identitet röjs. Vi har även angett att den insamlade datan enbart kommer att 

användas i forskningssyfte och att undersökningen kommer att generera ett underlag för vårt 

examensarbete som kommer att resultera i en uppsats. Vi informerade vidare om att uppsatsen 

kommer att presenteras i samband med Högskolan Dalarnas FoU-marknad den 13 januari 

2016, där de har möjlighet att ta del av resultatet och vi informerade även om att den färdiga 

uppsatsen kommer att skickas ut via e-post till samtliga biståndshandläggare. Genom att vi 

informerar dem om vilka som kommer att ha tillgång till det färdiga resultatet, uppfyller vi 

nyttjandekravet i enlighet med Vetenskapsrådet (2007). 

 

Slutligen har vi fyllt i blanketten för etisk egengranskning från Högskolan Dalarna. Där fyller 

man i ett antal frågor och om någon av frågorna besvaras med svarsalternativet ”Ja” eller 

”Tveksamt” behöver man föra en diskussion med sin handledare om man behöver göra en 

etisk ansökan till Forskningsetiska rådet eller ej. Vi har fyllt i denna blankett och alla svar 

besvarades med svarsalternativet ”Nej”, se bilaga 2, och därför valde vi att inte göra en etisk 

ansökan av genomförandet av vår undersökning. 
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6. Resultat 
 

Nedan kommer vi att redogöra för resultatet av vårt empiriska material. Inledningsvis 

kommer vi att redogöra för huruvida biståndshandläggare möter äldre personer som uttrycker 

ensamhet och i sådant fall i vilken omfattning. 

 

Drygt hälften (54,4%) av biståndshandläggarna som deltagit i studien möter äldre personer 

som uttrycker ensamhet varje vecka och 36,8 procent av respondenterna möter äldre personer 

som uttrycker ensamhet varje månad. 

 

6.1 Vilka sociala insatser erbjuds 

I Tabell 2, som är baserad på en flervalsfråga kan vi utläsa att majoriteten av Dalarnas 

kommuner erbjuder insatsen social samvaro/socialt stöd som utförs av hemtjänstpersonal. En 

annan insats som många kommuner erbjuder är mötesplatser/träffpunkter för äldre samt 

dagverksamhet. Flertalet respondenter som svarat ”Annat” har angett att de även hänvisar 

vidare äldre personer till Väntjänsten, som är en insats som utförs av frivilligorganisationer, 

vilket fungerar som ett komplement till kommunens insatser. 

 

Tabell 2. Sociala insatser som kommunen erbjuder äldre personer som uttrycker ensamhet 

(%) (n=57) 

  Totalt 

Kommunen erbjuder inga sociala 

insatser för äldre personer som 

uttrycker ensamhet 

 0,00 

Social samvaro/socialt stöd som 

utförs av hemtjänstpersonal 

 91,2 

Mötesplatser/träffpunkter för 

äldre personer 

 63,2 

Stödgrupper/studiecirklar för 

äldre personer 

 8,87 

Dagverksamhet, som erbjuds av 

sociala skäl 

Annat, ange vad 

 52,6 

 

31,6 

 

Biståndshandläggarna angav även att social samvaro/socialt stöd som utförs av 

hemtjänstpersonal är den insatsen som är vanligast att de erbjuder äldre personer som 

uttrycker ensamhet.  

 

6.2 Huruvida kommunens insatser tillgodoser äldre personers sociala behov 

Majoriteten av respondenterna svarade att kommunernas utbud och omfattning av sociala 

insatser inte alls eller i liten utsträckning tillgodoser äldre personers sociala behov, se Tabell 

3. Endast en av fem respondenter ansåg att kommunen har tillräckligt med insatser för att 

kunna tillgodose sociala behov hos äldre personer. 
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Tabell 3. Andelen biståndshandläggare som ansåg att kommunen har tillräckligt många olika 

typer av sociala insatser respektive tillräcklig omfattning av sociala insatser för att kunna 

tillgodose de sociala behoven hos alla äldre personer som uttrycker ensamhet (%) (n=57) 

 Kommunen har tillräcklig omfattning av 

sociala insatser  

 

 Inte alls eller i liten 

utsträckning 

I ganska stor eller 

stor utsträckning 

Totalt 

Kommunen har tillräckligt 

många olika typer av sociala 

insatser 

   

Inte alls eller i liten utsträckning 70,2 0,00 70,2 

I ganska stor eller stor 

utsträckning 

10,5 19,3 29,8 

Totalt 80,7 19,3 100,0 

 

6.3 Vad är avgörande för vilken social insats som erbjuds? 

Drygt en tredjedel av respondenterna ansåg att kommunens utbud i ganska stor eller stor 

utsträckning styr vilka sociala insatser som erbjuds äldre personer och de svarade samtidigt att 

de äldres sociala behov inte alls eller i liten utsträckning styr de insatser som erbjuds, se 

Tabell 4. Dock svarade drygt en tredjedel att både utbudet och behovet i ganska stor eller stor 

utsträckning styr vilken insats som erbjuds. 

 

Tabell 4. Andelen biståndshandläggare som ansåg att de sociala insatser som erbjuds äldre 

som uttrycker ensamhet styrs av kommunens utbud respektive av äldres behov (%) (n=57) 

 Äldres sociala behov   

 Inte alls eller i 

liten 

utsträckning 

I ganska stor eller 

stor utsträckning 

Totalt 

Kommunens utbud    

Inte alls eller i liten utsträckning 3,51 26,3 29,8 

I ganska stor eller stor utsträckning 31,6 38,6 70,2 

Totalt 35,1 64,9 100,0 

 

6.4 Hur man arbetar med att identifiera och tillgodose sociala behov hos 

äldre personer 

Tabell 5 visar att majoriteten (80 %) av respondenterna har svarat att de i ganska stor eller 

stor utsträckning ger utrymme för att utreda om det sociala behovet är tillgodosett hos äldre 

personer, 36,4 procent svarade att det samtidigt saknas rutiner i arbetsgruppen eller att dessa 

endast finns i liten utsträckning. Resultatet visa även att 43,6 procent svarade att det både 

finns rutiner i arbetsgruppen och att man i ganska stor eller i stor utsträckning ger utrymme att 

i mötet med den äldre personen utreda om det sociala behovet är tillgodosett. Utifrån Tabell 5 

kan vi även utläsa att ungefär en femtedel angett att det saknas rutiner eller att dessa endast 
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finns i liten utsträckning och att man inte heller ger utrymme att utreda det sociala behovet, 

eller endast gör detta i liten utsträckning. Resultatet visar utöver detta att en av fem 

biståndshandläggare inte alls eller i liten utsträckning ger utrymme för utredning av sociala 

behov. 

 

Tabell 5. Andelen biståndshandläggare som ansåg att det finns rutiner i arbetsgruppen för att i 

mötet med äldre personer utreda om det sociala behovet är tillgodosett respektive vilket 

utrymme man ger att utreda äldre personers sociala behov i biståndsutredningen (%) (n=55) 

 Rutiner finns för utredning av sociala 

behov 

 

 Inte alls eller i 

liten 

utsträckning 

I ganska stor eller 

stor utsträckning 

Totalt 

Utrymme för utredning av sociala 

behov ges 

   

Inte alls eller i liten utsträckning 18,2 1,8 20,0 

I ganska stor eller stor utsträckning 36,4 43,6 80,0 

Totalt 54,6 45,4 100,0 

 

Tabell 6 visar att majoriteten av kommunerna inte alls eller i liten utsträckning arbetar med 

uppsökande verksamhet för att identifiera behovet av sociala insatser för äldre personer. Detta 

angav 72,2 procent av respondenterna och 51,8 procent svarade ”i liten utsträckning”. Till 

denna fråga lämnades utrymme för kommentarer och där angav ett fåtal respondenter att de 

inte vet om det finns uppsökande verksamhet för att identifiera behovet av sociala insatser hos 

äldre. Ett fåtal angav att detta är något man arbetat mer med tidigare, men att det inte finns i 

samma utsträckning längre på grund av olika orsaker, där man bland annat nämner bristande 

resurser. 

 

Tabell 6. Andelen biståndshandläggare som angett att kommunen arbetar med uppsökande 

verksamhet för att identifiera behovet av sociala insatser hos äldre (%) (n=54) 

Kommunen arbetar med uppsökande verksamhet för att identifiera sociala behov  

Inte alls  20,4 

I liten utsträckning  51,8 

I ganska stor utsträckning  16,7 

I stor utsträckning  11,1 

Totalt   100 

 

Som svar på en öppen fråga om hur man i mötet med äldre personer går tillväga för att 

identifiera ensamhet uppgav majoriteten av respondenterna att det sker genom samtal och 

frågor. Många uppgav att de ställer frågor om upplevelsen av ensamhet, det sociala nätverket, 

personens vardag, känslan av trygghet samt hur den äldre personens liv sett ut tidigare. Några 

enstaka respondenter beskrev att de undersöker den psykiska och fysiska hälsan, genom att 

ställa frågor om den enskildes upplevelser av oro, ledsamhet, förvirring, sömnsvårigheter 

samt hur personens matvanor ser ut. Några få respondenter svarade att de även ställer frågor 



30 

om tillgången till sociala aktiviteter, vad man har för intressen och möjligheter till 

utevistelser. En respondent lyfte även fram att upplevelsen av ensamhet kan visa sig genom 

att den äldre personen ”vill ha mycket besök från hemtjänsten”. En annan respondent svarade 

att hen undersöker när ensamheten upplevs som störst, vad personen gjort tidigare och vad 

personen skulle vilja göra idag. 

 

6.5 Samverkan och utvecklingsbehov 

Utöver kommunens utbud av insatser kan biståndshandläggare hänvisa vidare äldre personer 

som uttrycker ensamhet till andra verksamheter och organisationer. Totalt svarade 75,4 

procent av biståndshandläggarna att de brukar hänvisa vidare äldre personer som uttrycker 

ensamhet till verksamheter som bedrivs av Landstinget eller frivillighetsorganisationer 

(n=57). Som svar på en öppen fråga angav majoriteten (83,7 %) av respondenterna att de 

hänvisar vidare till frivillighetsorganisationer som Väntjänsten, Röda korset eller Svenska 

kyrkan och ett fåtal (3,5 %) hänvisar vidare till psykiatrin. 

 

Övervägande del av respondenterna (87,5 %) angav att det finns ett behov av att utveckla 

kommunens utbud av sociala insatser för äldre personer. Som komplement till 

svarsalternativet ”ja” gavs utrymme att lämna kommentarer där många av respondenter 

uppgav att dagverksamheterna behöver utvecklas. Detta för att insatsen ska passa brukare som 

inte har en demensdiagnos, vilket många respondenter framför som ett kriterium för att 

beviljas dagverksamhet. De angav även att det finns behov av öppna dagverksamheter och 

fler mötesplatser som alla har möjlighet att nyttja. Några av respondenterna lyfte även fram 

att det är viktigt att bemöta äldre personers sociala behov i glesbygden. 

 

Majoriteten (78,6 %) av biståndshandläggarna ansåg att de inte behöver vidare utbildning för 

att på ett bra sätt kunna identifiera och utreda äldre personers sociala behov. 

 

Avslutningsvis lämnades utrymme till övriga kommentarer. Där framgick att 

biståndshandläggare upplever att det saknas sociala insatser som är anpassade för olika typer 

av brukare. De lyfte bland annat fram att det saknas sociala verksamheter för dem som inte 

har demensdiagnos. Det lyftes även fram att det saknas boende för äldre personer utan 

omfattande omvårdnadsbehov, som istället är i behov av närhet till aktiviteter, personal och 

trygghet. En respondent uppgav att hen sett en ökad efterfrågan på att få komma till särskilt 

boende på grund av ensamhet och otrygghet. Vidare exempel gavs på olika insatser såsom 

öppna dagverksamheter för äldre personer utan biståndsbeslut eller andra möjligheter till 

social samvaro. En annan respondent lyfte fram att hen sett ett ökat behov av socialt och 

psykiskt stöd, men upplever att resurserna försvårar möjligheterna att kunna tillgodose dessa 

behov. 
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7. Diskussion 
 

Syftet med vår undersökning var att undersöka hur biståndshandläggare i Dalarnas kommuner 

arbetar med ensamhet hos äldre personer och samtidigt ta reda på vilka sociala insatser som 

finns för dessa individer. Nedan diskuteras resultaten dels utifrån sociala behov och insatser, 

utvecklingen inom den svenska äldreomsorgen och dels utifrån biståndshandläggarnas arbete 

sett med utgångspunkt i teorin om gräsrotsbyråkrati. Vi kommer nedan att inleda 

diskussionsavsnittet med en kort sammanfattning av resultatet från vårt empiriska material. 

 

Vårt resultat visar att biståndshandläggare frekvent möter äldre personer som upplever 

ensamhet, men de upplever dock inte att kommunernas utbud och omfattning av sociala 

insatser tillgodoser detta behov, vilket påvisar ett utvecklingsbehov av sociala insatser för 

äldre personer. Utifrån resultatet ser vi tendenser till att utbudet många gånger är styrande för 

vilken insats som erbjuds äldre personer. I stor utsträckning saknas även rutiner i 

arbetsgrupperna för att i mötet med äldre personer utreda om det sociala behovet är 

tillgodosett. Utifrån resultatet kan vi även se att det finns behov av utökad uppsökande 

verksamhet och samverkan med andra aktörer. 

 

7.1 Sociala behov och sociala insatser 

Resultatet visar att det är vanligt förekommande att biståndshandläggare möter äldre personer 

som uttrycker ensamhet och respondenterna upplever att äldre personers sociala behov inte 

tillgodoses inom ramen för kommunernas insatser. Detta tyder på att det finns behov av att 

utveckla äldreomsorgen och främst de sociala insatserna. Tidigare forskning har visat att 

äldreomsorgen endast erbjuder ett begränsat utbud av insatser, vilket kan förklaras med den 

utveckling som äldreomsorgen genomgått sedan 1970-talet, som resulterat i stora 

nedskärningar (Jönson & Harnett, 2015). Detta kan även ha ett samband med det 

Socialstyrelsen (2006) lyfter fram, där de menar att det sociala synsättet inom äldreomsorgen 

ännu inte fått genomslag. De lyfter även fram att sociala insatser nedprioriteras i jämförelse 

med fysiska behov samt på grund av tidsbrist (ibid.). Tidigare forskning konstaterar även att 

sociala behov ofta förvinner i utredningsprocessen (Jönson & Harnett, 2015).  

 

Vidare visar resultatet att mer än en tredjedel av respondenterna ansåg att behovet inte alls 

eller i liten utsträckning styr vilken insats som erbjuds den äldre personen. Resultatet påvisar 

en problematik då Socialstyrelsen (2006) menar att målsättningen vid val och utformning av 

en insats ska vara att utgå från den enskildes behov. Detta kan även styrkas genom att 

majoriteten (70,2 %) av biståndshandläggarna ansåg att utbudet är styrande för vilken insats 

som beviljas. Att utbudet många gånger styr biståndsbedömningsprocessen för att passa in i 

kommunens standardutbud lyfts fram av Jönson och Harnett (2015), som menar att behov 

som ligger utanför utbudet riskerar att förbises. Författarna lyfter fram att konsekvenserna av 

detta blir att man många gånger går in och förhandlar med den enskilde, för att få behovet att 

passa in med utbudet. Risken blir att äldre personer beviljas insatser som inte stämmer 

överens med det behov som man från början uttryckt (ibid.). 
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Vidare visar vår studie att man i viss omfattning utreder äldre personers behov utifrån ett 

helhetsperspektiv. Svaren indikerar dock för att det kan finnas en viss okunskap kring 

innebörden av ensamhet, då det finns ett stort fokus på existensen av sociala relationer hos 

den äldre personen och den emotionella delen av ensamhet många gånger förbises. Detta är 

endast ett sätt att utreda om den äldre personen upplever social ensamhet. Ensamhet handlar 

dock om upplevelsen av en diskrepans mellan önskad och faktisk nivå av sociala relationer 

(Perlman & Peplau samt Russel, Peplau & Cutrona i Dahlberg & McKee, 2014; Masi, m.fl., 

2011), vilket innebär att det inte behöver vara tillräckligt att enbart undersöka existensen av 

sociala relationer. Biståndshandläggare kan även behöva fråga om den önskade nivån av 

sociala relationer. Det framkommer heller inte om biståndshandläggare undersöker den äldre 

personens förekomst av djupa och betydande relationer, som enligt tidigare forskning har ett 

samband med upplevelsen av ensamhet (Andersson, 1998; Masi, m.fl., 2011). Detta ger 

ytterligare indikatorer på att det råder en viss okunskap kring just emotionell ensamhet. 

 

Majoriteten (78,6 %) av biståndshandläggarna angav att de inte behöver vidare utbildning för 

att på ett bra sätt kunna identifiera och utreda äldre personers sociala behov, men samtidigt 

visar resultatet att man arbetar på väldigt olika sätt vid utredning av sociala behov hos äldre 

personer. Detta framgår i respondenternas beskrivningar av hur de går tillväga då de utreder 

sociala behov hos äldre personer. Även om tillvägagångssättet innehåller många likheter kan 

man ändå utläsa att det finns en viss variation gällande vilka frågor man väljer att ställa och 

vad man väljer att lägga fokus på. Detta är förenligt med vad som beskrivs av Masi m.fl. 

(2011), som menar att det råder bristande kunskap kring ensamhet, dess uppkomst och hur 

man behandlar tillståndet. En del biståndshandläggare lyfte ändå fram att de undersöker 

sådant som framhålls som typiska indikatorer för ensamhet, såsom den enskildes upplevelser 

av oro, ledsamhet, förvirring samt sömnsvårigheter. Många uppgav att de ställer frågor om 

upplevelsen av ensamhet, det sociala nätverket, personens vardag, känslan av trygghet samt 

hur den äldre personens liv sett ut tidigare.  

 

Utifrån resultatet kan vi även se att det finns begränsat med uppsökande verksamhet i 

kommunerna där man arbetar med att identifiera behovet av sociala insatser hos äldre 

personer. Detta kan förklaras med att Sveriges kommuner bygger på kommunalt självstyre, 

där de i hög grad själva bestämmer vilka enheter inom verksamheten som ska prioriteras 

(Szebehely & Trydegård, 2014). Utifrån biståndshandläggarnas kommentarer påvisas att en 

del kommuner arbetat mer med uppsökande verksamhet tidigare, men att detta prioriterats 

bort på grund av bristande resurser, vilket står i motsats till socialtjänstlagen. Enligt 3 kapitlet 

6 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) hör det till socialnämndens ansvar att ”göra sig 

väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin 

uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område”. Resultatet 

tyder även på att Dalarnas kommuner i viss utsträckning samverkar med andra aktörer, då de 

till viss del använder sig av frivillighetsorganisationer som ett komplement till kommunens 

insatser. Dock visar resultatet att när det gäller sociala behov har kommunerna nästintill 

obefintlig samverkan med landstinget. Enligt 3 kapitlet 6 § andra stycket socialtjänstlagen 

(2001:453) ska kommunen i planeringen av sina insatser ”samverka med landstinget samt 

andra samhällsorgan och organisationer”. Detta påvisar att det finns utrymme för ytterligare 
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samverkan, främst med landstinget, för att behandla negativa konsekvenser till följd av 

ensamhet. Dahlberg (2013) lyfter fram att det finns äldre personer som upplever social 

exkludering och utanförskap men som trots hjälpbehovet inte erhåller något stöd. Detta 

påvisar vikten av uppsökande verksamhet, vilket även kräver samordning av insatser, för att 

kunna möta äldre personers behov på bästa sätt (ibid.). 

 

7.2 Gräsrotsbyråkrati 

Resultatet visar att majoriteten (80,7 %) av biståndshandläggarna angett att de ger utrymme 

för att utreda äldre personers sociala behov, men resultatet visar samtidigt att äldre personers 

sociala behov i dagsläget inte tillgodoses. Andersson (2004) redogör för detta dilemma och 

menar att biståndshandläggaren utifrån biståndsutredningen kan utreda vilka behov som finns, 

men kan samtidigt ha begränsade möjligheter att tillgodose dessa på grund av organisatoriska 

begränsningar. De kan därför bli tvungna att agera utifrån de organisatoriska 

förutsättningarna, vilket kan resultera i att de faktiska behoven hos den äldre personen inte 

tillgodoses (ibid.).  

 

Som jämförelse kan nämnas att biståndshandläggningen i Norge har blivit mer restriktiv med 

hjälpinsatser till äldre personer sedan de började fatta beslut om insatser genom stöd av lagen, 

vilket biståndshandläggarna bidrar till då de många gånger beviljar mindre hjälp än vad de 

uppfattar att äldre personers faktiska behov är (Andersson, 2007). Detta framkommer även i 

vår studie, då många biståndshandläggare menar att äldre personers behov inte tillgodoses 

inom ramen för kommunala insatser och de ansåg att det behövs fler insatser som kan 

erbjudas till äldre med sociala behov. Enligt teorin om gräsrotsbyråkrater är deras 

handlingsutrymme menat att användas i arbetet, vilket kan innefatta att göra bedömningar 

utifrån individuella behov där regelsystemet kan behöva anpassas för att tillgodose enskilda 

individers behov (Johansson, 2007). Detta tyder på att biståndshandläggare utgör en viktig 

roll för att äldre personer ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå som bidrar till ett gott 

åldrande.  Detta med anledning av att deras roll är gränsöverskridande, vilket innebär att de 

har möjlighet att påverka vilka insatser som beviljas (ibid.).  

 

Dock råder en maktasymmetri mellan biståndshandläggaren och brukaren, vilket bland annat 

kan påvisas genom att det tolkningsföreträde som biståndshandläggaren har (Andersson, 

2004). Det är biståndshandläggaren som definierar vad som utgör ett behov, vilket kan 

resultera i en begränsad delaktighet för den äldre personen (ibid.). Även detta kan utgöra en 

förklaring till studiens resultat som visar att det ofta är kommunens resurser snarare än äldres 

behov som styr vilka insatser som erbjuds. Tolkningsföreträdet kan även resultera i att äldres 

uttryckta behov förbises (Andersson, 2004). Därför är det viktigt att arbeta utifrån ett 

helhetsperspektiv, vilket beskrivs av Jönson och Harnett (2015). Författarna menar att det är 

viktigt att ha ett öppet och flexibelt synsätt när det kommer till att tillgodose behov hos äldre 

personer som inte passar in i kommunens standardutbud (ibid.). Vår studie visar att 

biståndshandläggare behöver bli bättre på att bevilja insatser som inte hör till standardutbudet 

samt att påvisa vilka behov som existerar, men som kan vara svåra att tillgodose inom ramen 

för standardutbudet. 
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7.3 Avslutande diskussion 

Att det finns ett bristande utbud av insatser för äldre personer kan förklaras med att det finns 

en mängd olika föreställningar kring äldre som grupp som influerar den kommunala sociala 

verksamheten, på olika nivåer. Jönson och Harnett (2015) menar att äldre personer ses som en 

homogen grupp, vilket riskerar att förbise äldres sociala behov. Sauer (2007) lyfter även fram 

att det skett en samhällsutveckling, som ställer krav på att kommunernas äldreomsorg 

utvecklas för att kunna bemöta behoven hos både dagens äldre och framtida äldre. Det är även 

viktigt att yrkesrollen präglas av ett kritisk reflekterande förhållningssätt där man ifrågasätter 

samhällets organisering av insatser och om dessa verkligen bemöter behoven hos de brukare 

man arbetar med (Jönson & Harnett, 2015). Författarna menar att det är viktigt att vara kritisk 

till varför problem och behov existerar hos brukare (ibid.). Utifrån ovanstående resonemang 

upplever vi att det är viktigt att implementera ett helhetsperspektiv i verksamheterna som 

motverkar att de sociala behoven glöms bort. Vi ser även vikten av att ifrågasätta riktlinjer 

och utbud för att bidra till ett förändringsarbete som kan öka möjligheten för att tillgodose 

äldres behov utifrån ett helhetsperspektiv, vilket kan generera i bättre livsvillkor för äldre som 

grupp. 

 

7.4 Kritisk diskussion gällande metod och resultat 

Vi har, som tidigare beskrivits, genomfört vår studie utifrån en kvantitativ ansats, med avsikt 

att göra en deskriptiv undersökning. För att åstadkomma detta har vi använt oss av en enkät 

för att besvara vårt syfte. Detta har i sin tur bidragit till att vi i viss omfattning, utifrån de 

frågor vi valt att ställa, kan beskriva hur man i Dalarnas kommuner arbetar med ensamhet hos 

äldre personer. För att bidra till ett fylligare resultat hade vi även kunnat komplettera 

enkätundersökningen med ett antal strukturerade intervjuer, vilket hade gett oss möjlighet att 

ställa följdfrågor. Följdfrågorna i sig hade kunnat ge oss mer uttömmande svar som hade tagit 

vårt resultat till en högre nivå. Att genomföra kompletterande strukturerade intervjuer fanns 

det dock inte möjligt till, med anledning av den begränsade tidsramen. Vi anser ändå att vi till 

viss del kompenserat för detta då vi lämnade utrymme för kommentarer på majoriteten av 

enkätfrågorna samt då vi valde att använda oss av några öppna frågor, vilket sammantaget gav 

respondenterna ett mer flexibelt utrymme att besvara frågorna. Dock har vi på grund av vald 

datainsamlingsmetod endast ”skrapat på ytan” då vi endast kan bidra med ett 

utifrånperspektiv gällande hur man arbetar med ensamhet hos äldre personer. 

 

En kvalitativ metod hade däremot bidragit till ett inifrånperspektiv där vi hade kunnat få en 

ökad förståelse kring biståndshandläggares arbete kring ensamhet hos äldre personer.  Genom 

en kvalitativ undersökning hade vi kunnat problematisera biståndshandläggarens roll och fått 

en djupare förståelse för biståndshandläggarens arbetsförhållanden och de begränsningar som 

följer med yrkesrollen utifrån deras perspektiv. Detta metodval hade även gett oss 

möjligheten att undersöka på vilket sätt rollen blir problematisk när det gäller att tillgodose 

behov hos äldre personer som uttrycker ensamhet och hur biståndshandläggarna själva 

upplever detta dilemma. En kvalitativ studie hade även kunnat besvara frågor kring varför 

biståndshandläggare arbetar som de gör och hur de själva tänker kring sitt arbete. Vi upplever 

dock att då vi i denna studie avsett att genomföra en kartläggning, där vi vill beskriva hur man 
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arbetar med ensamhet hos äldre personer, där även resultatet är möjligt att generalisera till 

Dalarna så är en kvantitativ metod att föredra.  
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8. Slutsatser 
 

Studien visar att det är vanligt förekommande att biståndshandläggare i Dalarnas kommuner 

möter äldre personer som uttrycker ensamhet. Utifrån studiens resultat identifierar vi ett 

behov av att utveckla de sociala insatserna i Dalarnas kommuner för att tillgodose äldre 

personers sociala behov, då dessa i dagsläget brister i både omfattning och utbud. Sociala 

behov är något som behöver prioriteras i likhet med andra behov, då dessa kan leda till 

konsekvenser av både psykisk och fysisk karaktär. Studien visar att biståndshandläggarna till 

viss del begränsas av organisatoriska förutsättningar, då utbudet i stor utsträckning är 

avgörande för vilken insats som erbjuds den äldre personen. Vi anser att 

biståndshandläggaren utgör en viktig funktion, då de har en gränsöverskridande roll, där de 

kan fungera som en länk mellan brukaren och organisationen. Även om biståndshandläggare 

är långt ner i hierarkin kan de bidra till förändringsarbete, som gynnar äldres situation. 

 

Studien visar även att det finns ett behov av att arbeta fram tydligare rutiner för att äldre 

personers sociala behov ska tillgodoses.  Detta gäller olika delar av verksamheten, där bland 

annat uppsökande verksamhet behöver införas som en fast rutin.  Det finns även ett behov av 

att samverka med flera aktörer kring sociala behov, då bland annat landstinget kan utgöra en 

viktig del för äldre personer sociala välmående. Vi anser även att det finns ett behov av 

utbildning gällande risker, indikatorer och konsekvenser kopplade till ensamhet samt vilka 

interventioner som är bäst lämpade för att bemöta ensamhet hos äldre personer. För att detta 

ska vara möjligt behövs mer forskning kring hur man går tillväga för att identifiera ensamhet 

hos äldre personer, då det i dagsläget finns begränsat med forskning kring ämnet. 

 

Då denna studie undersöker biståndshandläggares arbete med ensamhet hos äldre personer i 

Dalarnas kommuner, ser vi ett behov av liknande studier i övriga delar av Sverige. Vi föreslår 

även vidare forskning som undersöker detta utifrån äldre personers perspektiv, för ökat 

brukarinflytande gällande utbudet av sociala insatserna samt insatsernas innehåll. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Informationsbrev 

 
Informationsbrev  

Information om studien ”Äldre och ensamhet – en kartläggning av sociala insatser för 

äldre personer i Dalarnas kommuner”.  

 

Vi är två socionomstudenter som har valt att som examensarbete göra en kvantitativ 

undersökning om äldre och ensamhet. Syftet är att ta reda på hur biståndshandläggare i 

Dalarna arbetar med att identifiera ensamhet hos äldre personer samt vilka sociala insatser 

som finns för denna grupp.   

  

För att få svar på vår forskningsfråga skickar vi därför en enkät till samtliga 

biståndshandläggare som arbetar inom äldreomsorgen i Dalarnas kommuner. Du som arbetar 

som biståndshandläggare inom äldreomsorgen tillfrågas härmed om deltagande i denna 

undersökning. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Dina kontaktuppgifter har 

inhämtats genom kontakt med din enhetschef eller via en kollega till dig.  

  

Ditt deltagande innebär att du får besvara en enkät som huvudsakligen kommer att beröra 

frågor kring hur du identifierar ensamhet hos äldre personer, vilka sociala insatser som finns i  

kommunen för äldre personer samt om de insatser som finns tillgodoser äldre personers 

sociala behov. Enkäten består av 17 frågor, som kommer att ta dig ungefär 10-20 minuter att 

besvara. Du kommer till enkäten genom att följa länken i e-mailet.   

  

Ditt deltagande är anonymt och de insamlade svaren kommer att behandlas konfidentiellt. 

Resultaten kommer enbart att användas i forskningssyfte. Undersökningen kommer att 

generera ett underlag för vårt examensarbete som kommer att resultera i en uppsats. 

Uppsatsen kommer att presenteras i samband med Högskolan Dalarnas FoU-marknad den 13 

januari 2016. Då ges du möjlighet att ta del av resultaten. Vi kommer även skicka dig den 

färdiga uppsatsen.  

  

Om du har några frågor eller om det finnas några andra oklarheter är du välkommen att 

kontakta oss. Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  

  

Borlänge den 26 november 2015  
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Malin Jonsson  

Student   

Tel: 076-563 99 61 

Email: h12mjons@du.se  

  

Tiina Hiltunen  

Student   

Tel: 070-270 89 82  

E-mail: h09tiihi@du.se  

  

Lena Dahlberg  

Handledare  

Tel: 023-77 84 39  

E-mail: ldh@du.se 
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Bilaga 2 - Etisk egengranskning 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  

Projekttitel: Möter biståndshandläggare inom äldreomsorgen i Dalarna äldre i ordinärt 

boende som uttrycker ensamhet: vilka insatser finns det som bemöter behovet? 

Student/studenter: Malin Jonsson och Tiina Hiltunen 

Handledare: Lena Dahlberg 

Ja Tveksamt Nej 

 

1 

 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt 

kognitiv förmåga, personer med psykiska 

funktionshinder samt personer i beroendeställning i 

förhållande till den som utför studien (ex. på personer i 

beroendeställning är patienter och elever)?  

 

   

 

   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 (t.ex. väcka traumatiska minnen 

till liv)? 

 

   

   X 

 

5 

 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

 

   

  X 

 

6 

 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som 

ingår i eller är avsedda att ingå i en struktur (till 

exempel ett register)? Med känsliga personuppgifter 

avses, enligt Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som 

berör hälsa eller sexualliv, etniskt ursprung, politiska 

åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse samt 

   

 

 

   X 
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medlemskap i fackförening 

 
   

 

7 

 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att 

ingå i en struktur (till exempel ett register)? 

  

   

 

   X 
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Bilaga 3 - Enkät 

Enkät 

Äldre och ensamhet – en kartläggning av sociala insatser för äldre personer i 

Dalarnas kommuner  
1. Ange vilken kommun du arbetar i/mot.  

 
 

2. Utbildning  

 

 
 

3. Hur ofta möter du äldre personer som uttrycker ensamhet?  

Varje dag  

Varje vecka  

Varje månad  

Mer sällan eller aldrig  

 

4. Vilka sociala insatser erbjuder kommunen äldre personer som uttrycker ensamhet?  

Kommunen erbjuder inga sociala insatser för äldre personer som uttrycker ensamhet  

Social samvaro/socialt stöd som utförs av hemtjänstpersonal  

Mötesplatser/träffpunkter för äldre personer  

Stödgrupper/studiecirklar för äldre personer  

Dagverksamhet, som erbjuds av sociala skäl  

Annat, ange vad  

 
 

5. Vilken/vilka sociala insatser är vanligast att du erbjuder äldre personer som uttrycker 

ensamhet?  

 
Nedan följer ett antal påståenden. Ange i vilken utsträckning du instämmer i påståendena. 

 

6. Kommunen har tillräckligt många olika typer av sociala insatser för att tillgodose äldre 

personers sociala behov.  

Inte alls  

I liten utsträckning  

I ganska stor utsträckning  
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I stor utsträckning  

 

7. Kommunens sociala insatser är tillräckligt omfattande för att kunna tillgodose de 

sociala behoven hos alla äldre personer som uttrycker ensamhet.  

Inte alls  

I liten utsträckning  

I ganska stor utsträckning  

I stor utsträckning  

 

8. Det är främst kommunens utbud av sociala insatser som avgör vilken insats som erbjuds 

äldre personer.  

Inte alls  

I liten utsträckning  

I ganska stor utsträckning  

I stor utsträckning  

Kommentarer  

 

9. Det är främst äldre personers behov som avgör vilken social insats som erbjuds.  

Inte alls  

I liten utsträckning  

I ganska stor utsträckning  

I stor utsträckning  

Kommentarer  

 

10. Det finns rutiner i arbetsgruppen för att i mötet med äldre personer utreda om 

det sociala behov är tillgodosett.  

Inte alls  

I liten utsträckning  

I ganska stor utsträckning  

I stor utsträckning  

Om det finns rutiner, beskriv dem  

 
 

11. I biståndsutredningen ger jag utrymme att utreda äldre personers sociala behov.  

Inte alls  

I liten utsträckning  
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I ganska stor utsträckning  

I stor utsträckning  

 

12. Kommunen arbetar med uppsökande verksamhet för att identifiera behovet av sociala 

insatser hos äldre personer.  

Inte alls  

I liten utsträckning  

I ganska stor utsträckning  

I stor utsträckning  

Kommentarer  

 

13. Beskriv hur du i mötet med äldre personer går tillväga för att identifiera ensamhet?  

 
 

14. Brukar du hänvisa vidare äldre personer som uttrycker ensamhet till verksamheter 

som drivs av Landstinget eller frivilligorganisationer?  

Nej  

Ja. Vilken/vilka verksamheter?  

 
 

15. Tycker du att du behöver vidare utbildning för att på ett bra sätt kunna identifiera och 

utreda äldre personers sociala behov?  

Nej  

Ja  

Om ja, förklara.  

 

16. Upplever du att det finns behov av att utveckla kommunens utbud av sociala insatser 

för äldre personer?  

Nej  

Ja  

Om ja, förklara.  
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17. Avslutande kommentarer  

  


