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1. Inledning 
Socialt arbete berör de flesta grupper i samhället och bygger på att de personer som av någon 

anledning inte klarar av sin vardag och som ber om hjälp eller som anses vara i behov av 

särskilda insatser, bör få den hjälpen. De grupper som ofta förknippas med socialt arbete 

brukar vara bostadslösa, kriminella ungdomar, familjer med problem eller missbrukare 

(Denvall och Jacobson, 1998).  

Frågor som rör äldre och äldreomsorg har blivit ett allt större arbetsfält för socionomer, något 

som dessvärre inte avspeglas i socionomutbildningen.  

Äldre kan få beviljad hemtjänst eller särskilt boende av en socionom som arbetar som 

biståndshandläggare enligt SoL. Biståndshandläggaren fattar beslut om insatser av primär art 

som rör de äldres behov av måltider, personlig omvårdnad, städ, tvätt och inköp. Så som 

äldreomsorgen ser ut idag hinns knappt dessa saker med och frågan är var det som kan räknas 

som sociala insatser kan komma in. Någon minut här och där då man utövar den primära 

insatsen med den äldre möjligen, men inte mycket mer (Johansson, 2007).   

Grunden för allt socialt arbete handlar om medmänsklighet, engagemang och värme, sådant 

kan den frivilliga sektorn erbjuda. Förutsättningarna för att kunna ge detta är inte jämställda 

eller rättvisa mellan socialarbetaren och frivilligarbetaren. Medan det frivilliga arbetet drivs 

av en vision, är socialarbetarens arbete även styrt av ett regelverk som begränsar 

socialarbetaren att utföra sitt arbete både tidsmässigt samt att engagera sig djupare i klienten 

(Liljeroth, 2000). 

En lösning som diskuteras när det gäller att fylla det tomrum som vårdpersonalen ofta känner 

när de inte räcker till, kan vara att bistå med en frivillig verksamhet. När man är delaktig i en 

frivillig verksamhet gör man ett frivilligt val, att man kan ge sin tid till en annan behövande 

människa (Ibid).  Omsorg sker i princip överallt och i många sociala situationer. Omsorgen 

kan ske både i betalt och obetalt arbete (Johansson, 2007). Alla verksamheter, både företag 

och offentliga organisationer har ett mål som man arbetar för och som man vill uppfylla 

(Denvall, Jacobson, 1998).  

 

Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre 

människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta 

område. Kommunen skall planera sina insatser för de äldre. I planeringen skall kommunen 

samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer. 5 kap. 6 § SoL. 

(Nordström och Thunved, 2005).  
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Det finns alltså en uttalad vilja att kommunen ska samverka med såväl samhälleliga insatser 

som organisationer i övrigt. Frivilliga verksamheter/organisationer har olika inriktningar och 

en av de största insatserna är socialt frivilligt arbete för äldre ofta med syfte att sätta guldkant 

på de äldres tillvaro (Liljeroth, 2000).  

Förförståelse 

Min förförståelse inför detta grundas i att jag själv har arbetat som undersköterska inom 

äldreomsorgen i 8 år. För mig är det något av det finaste arbete som finns för det ger mig som 

person så mycket. Frågan är om jag som undersköterska verkligen hann ge lika mycket 

tillbaka. Tidsbristen till att utföra det jag ville samt sitta ner och prata gjorde mig dagligen helt 

förkrossad, då mina hastiga besök var det enda roliga som skedde under dagen för den äldre. 

Ibland gick det så långt att den äldre hade gjort mitt jobb när jag kom dit för att denne ville att 

jag skulle sitta ner och prata. En fråga som jag många gånger ställde mig själv var, om detta 

verkligen är bra vård? Jag har själv varit delaktig i Volontärverksamhet, som kommer 

behandlas i detta arbete, sedan starten. Anledningen till att jag började engagera mig som 

frivillig var för att jag trivs så bra med de äldre och tycker att det är mycket fint att man kan 

göra denna insats för dem. Bakgrunden till beslutet har givetvis med mitt arbete som 

undersköterska att göra och att jag tycker om det arbetet. Jag blev väldigt glad när jag fick 

denna möjlighet till att göra det som jag inte hade tid med när jag arbetade i den kommunala 

hemtjänsten. Trots mina erfarenheter om de äldres situation och Volontärverksamheten har 

jag försökt att se konstruktivt på materialet jag har samlat in.  

Definitioner 

Äldre definieras i mitt arbete som åldersgruppen 65 år eller äldre. 

Frivillig verksamhet definieras även som organisation eller verksamhet i min uppsats.  

Ideella organisationer, som också frivilliga organisationer eller verksamheter kan kallas för. 

Innebär allt arbete och insatser som sker inom en frivillig organisation Arbetsinsatserna inom 

en frivillig verksamhet kan utföras av avlönade anställda, ett exempel kan då vara en 

socionom som är samordnare för verksamheten, eller oavlönade frivilliga (Markström, 2004).  

Volontärer menas frivilligarbetare som gör ett ideellt arbete, det vill säga ett oavlönat arbete. 

Samverkan betyder att verka (arbeta) tillsammans. Vidare innebär samverkan att minst två 

aktörer etablerar en relation genom att arbeta tillsammans eller mot samma mål. Detta krävs 

och behövs för att det frivilliga arbetet ska nå ut till så många som möjligt i samhället. 

(Denvall och Jacobson, 1998).  
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1.2 Volontärverksamheten 
Volontär i Gävle är en del av den förebyggande verksamheten inom Omvårdnad Gävle. 

Volontärverksamheten i Gävle samordnar och förmedlar kontakter mellan människor för 

ömsesidig nytta och glädje. Verksamheten är ett komplement till de insatser som utförs av 

kommunen och ersätter inte det arbete som utförs av utbildad eller avlönad personal. 

Volontärernas insatser gör både enskilda människor samt samhället en god gärning. För 

volontärerna finns flera olika uppdrag att välja mellan vad man vill engagera sig i och vad 

man har för intresse att ge av sin tid till. Exempel på uppdrag som frivilliga kan göra är följa 

med till doktorn, spela kort, läsa, baka, sällskap vid promenad eller besöka någon som känner 

sig ensam. Volontärens uppdrag sker helt ideellt.  

Volontärverksamhetens mål: 

• Skapa gemenskap, trivsel och trygghet 

• Skapa nya möten mellan människor 

• Hjälpa till att bryta isolering (www.gavle.se/volontar). 

 

Verksamheten startade 2005 men då i projektform och då berördes endast en avgränsad del av 

Gävle kommun där dessa frivilliga insatser fanns att tillgå. När projektet hade pågått i ett år 

gjorde man en utvärdering för att se hur det fungerade, resultatet visade att efterfrågan var 

väldigt stor efter frivilliga insatser. Därför bestämde man året 2007 att projektet skulle bli en 

permanent verksamhet och därmed även beröra alla de äldre i hela kommunen. Samordnaren 

som jag har haft kontakt med under arbetets gång tillträdde sin tjänst som samordnare inom 

Volontärverksamheten i och med detta.  

Samordnarens uppgifter består av att ge information till allmänheten om verksamheten, eller 

till dem som ringer till Volontärverksamheten. Rekrytering av volontärer är också en uppgift 

som samordnaren sköter. Vid rekrytering av volontärer försöker man först matcha ihop 

volontär och den äldre på bästa sätt, bland annat tittar man på vilket område som de båda bor 

inom. Eftersom det inte får bli någon kostnad för volontären att ta sig till den äldre, det är 

inget som verksamheten kan bistå med, därför är det bra om de bor i samma område Först 

träffar samordnaren den frivilliga enskilt för ett samtal, likadant gör man tillsammans med 

den äldre. För att skapa en kontakt samt försöka ta reda på vad just denna person kan tänkas 

ställa upp på och på vilket sätt. När man sedan har matchat en volontär och en äldre utifrån 

önskemål samt område, gör man ett gemensamt besök hos den äldre, samordnaren och den 

frivillige. Detta för att de båda ska få en uppfattning om varandra och se om de kan komma 
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överens. Valmöjligheten finns alltid att kunna dra sig ur när man vill från båda parter eftersom 

det hela bygger på frivillighet. 

Volontären kan själv bestämma hur mycket tid man kan och vill lägga ner på sitt uppdrag, 

vilket kan handla om en till tre timmar per vecka. Volontärerna omfattas inte av 

sekretesslagen därför gör man istället en överenskommelse med volontären att det som de hör 

och ser under uppdraget yppar man inget om. Volontärens uppgift består av att vara social 

tillsammans med den äldre och man ska absolut inte gå in och göra några uppgifter som till 

exempel hemtjänsten kan utföra. Man går helt enkelt inte och handlar åt den äldre utan istället 

går man tillsammans med den äldre och handlar. Volontären måste själv sätta gränser för hur 

mycket denne anser att man vill och kan ställa upp på.  

För att få en volontär krävs det att man ringer upp verksamheten, detta behöver inte ske just 

av personen som det gäller, det kan anhöriga, hemtjänst eller särskilt boende även göra.  

Volontärverksamheten når ut till samhället genom att ge information, foldrar till 

hemtjänstgrupper och särskilda boenden, foldrarna finns även på bibliotek och hälsocentraler. 

Eftersom hela verksamheten startade med att vara ett projekt så har man därför inga särskilda 

direktiv över hur man ska gå tillväga i verksamheten. Därför tittar man på andra frivilliga 

verksamheter hur de arbetar, för att därefter försöka hitta ett eget sätt att arbeta efter.  

Volontärverksamheten riktar sig till alla inom Gävle kommun, det behöver inte bara vara 

äldre utan det kan även handla om dem som är lite yngre än 65 år eller t ex de som omfattas 

av LSS - lagen. De berör alla äldre i kommunen, inte bara dem som har hjälp av hemtjänst 

eller bor på särskilt boende, för det krävs inget biståndsbeslut av någon handläggare för att 

man ska kunna få en volontär som besöker en. Verksamheten finns till för alla äldre som 

känner att de vill ha lite besök. Därmed kan man säga att dessa frivilliga insatser är ett 

komplement för dem som redan har hjälp av hemtjänst eller annat, men för de äldre som inte 

har någon annan hjälp blir det genast en resurs. I det stora hela kan man säga att hela 

verksamheten är en resurs för samhället överhuvudtaget enligt Cina som är samordnare för 

verksamheten (Intervju med samordnaren för Volontärverksamheten, Cina Kedvall, 2008-05-

09). 
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1.2 Bakgrund 
Det finns nästan en kvarts miljon äldre, det vill säga personer över 65 år i Sverige som har 

behov av hjälp för att klara sin vardag och många av dem behöver också vård för sin 

överlevnad. De flesta äldre bor på särskilda boenden medan andra får hjälp i sin ordinära 

bostad (Bengtsson, 2003).   

En återkommande fråga i såväl forskning som i den samhälleliga debatten är hur samhället 

ska klara av de påfrestningar som kommer att ske när skaran av äldre ökar i takt med att stora 

åldersgrupper snart ska pensioneras?  

Arbete med äldre människor och dessutom även sjuka människor kräver mycket av 

vårdpersonalen. Att sitta nära och hålla om varandra eller kanske sjunga tillsammans och 

småprata, är exempel på saker som personalen säkert vill göra med de äldre men tiden finns 

inte. Forskningen visar vidare att många äldre inte får möjlighet att vistas utomhus, gå på 

promenader eller andra aktiviteter (Ibid).  

Forskningen uppmärksammar också att de äldre riskerar att hamna i ett alltför stort beroende 

inför den kommunala vården och omsorgen samt problemet med att den äldre som behöver 

hjälp inte själv kan välja sina hjälpare. Om det skulle finnas tillgång till flera alternativa vård- 

och omsorgsalternativ som t ex organisationer av olika slag skulle detta enligt Tornstam 

(2005) i sin tur kunna öka sannolikheten att de äldre både uppfattar sig själva och kan ses av 

andra som oberoende av motparten eller utbytespatern. Genom att tacka nej till ett erbjudande 

och sedan vända sig till någon annan, är ett sätt att undgå att hamna i ett beroende. Dessa 

möjligheter är idag omöjliga för de äldre i dagens samhälle (Tornstam, 2005). 

Idag kan kommunen lägga ut vissa särskilda boenden eller andra verksamheter på 

entreprenad, vilket innebär att en privat organisation köper verksamheten, för att sedan drivas 

i privat regi. Enligt Johansson (2007) brukar dessa privata verksamheter inte ändra på något 

inom verksamheten utan fortsätter att köra i samma hjulspår som kommunen tidigare gjort. 

Vilket innebär att de äldre inte får några nya valalternativ till att välja sin vård och omsorg. 

(Johansson, 2007).  

Möjligheterna till att tacka nej till kommunal hemtjänst är ytterst begränsade. I själva verket 

är den åldrande människan mer eller mindre helt och hållet hänvisad till att acceptera den 

äldreomsorg som samhället erbjuder (Tornstam, 2005). Det vill säga den omsorg som finns i 

det område där de bor, de kan heller inte välja mellan privat eller kommunalt utförd hjälp 

(Johansson, 2007). 1982 års socialtjänstlag (Socialtjänstlagen (2001:453) ur samverkan 

återfinns i SoL 3 kapitlet) yttras att en samverkan borde finnas mellan socialtjänsten och 

andra myndigheter. Samverkan är lyckad när verksamheterna tillsammans måste: ha en 
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gemensam målsättning, få ett gemensamt förhållningssätt och en helhetssyn, ha kunskaper om 

varandras verksamheter samt regelsystem, bli samspelta samt ha en positiv människosyn 

(Denvall och Jacobson, 1998).  

Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i att granska fenomenet frivilligt arbete och 

framförallt en ideell organisation som koncentrerar sig på att förebygga ensamhet hos äldre. 

Dessa frivilliga organisationer tar allt större plats i vårt samhälle, efter att ha verkat i det tysta 

i många år, vilket kan innebär en ny välfärdsomställning för hela samhället. Vissa författare 

menar att dessa ideella organisationer är ett komplement till den kommunala omsorgen, andra 

menar att de är en resurs till omsorgen, därför krävs samverkan med dessa frivilliga 

organisationer (Nordén, 2006).    

1.3 Problemformulering 
I dagens samhälle finns flera äldre som är ensamma och som mår psykiskt dåligt på grund av 

sin situation (Berleen, 2003). Många av dessa äldre människor har även viss hjälp av den 

kommunala omsorgen, vilka idag inte kan tillgodose sitt arbete fullt ut till att hjälpa de äldre 

med alla deras behov (Johansson, 2007).  Behovet av samtal och gemenskap med andra är 

stort bland de äldre, något som är svårt för omsorgen att kunna tillfredställa. För att på något 

sätt kunna hjälpa dessa äldre människor på ett bra sätt att bryta denna situation krävs större 

kunskap och förståelse kring de äldres situation. Något som även socionomer bör känna till 

mer.  

1.4 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att beskriva Volontärverksamheten i Gävle kommun, hur 

verksamheten fungerar och på vilket sätt den uppfattas av volontärer och de äldre samt om 

den fyller sin funktion. Vidare studeras vad det är för drivkrafter som finns till att människor 

engagera sig som volontär.  

1.4.1Frågeställningar 
Vilka drivkrafter finns det till att engagera sig som volontär? 
 
Vilken funktion fyller frivilligarbetet hos de äldre? 
 
Vilken uppfattning har de äldre samt volontärerna om Volontärverksamheten? 
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2. Tidigare forskning   
Göran Berleen (2003) hävdar att Sverige för närvarande efter Italien, Grekland och Japan har 

den äldsta befolkningen. Vid årsskiftet 2002/2003 var 1,5 miljoner människor, personer 65 år 

och äldre det vill säga, 17,2 procent av befolkningen (Berleen, 2003).  

Utifrån Bendz och Renblad (2007) rapport, bor totalt sett var fjärde person mellan 20 och 85 

år ensamma, en ökning med fyra procentenheter sedan början av 1980-talet. Ensamboende är 

dock mer omfattande bland de äldre. Varje år blir 20 000 kvinnor änkor och 10 000 män 

änklingar. De viktigaste sociala kontakterna för många äldre idag är partnern och barnen 

(Bendz & Renblad, 2007).  

I en forskningsrapport som Bendz och Renblad (2007) genomfört om äldreområdet där man 

mätte upplevelser av ensamhet.  Resultatet av studien visar att det finns ett starkt samband 

mellan ensamhet och fysisk samt psykisk funktionsnedsättning och socialt utanförskap. 

Gemensamt för de äldre människor som intervjuades är att deras ensamhet bottnar i saknad av 

make, maka eller saknad av fysisk, social och emotionell relation. En nödvändig förutsättning 

för att man inte ska känna ensamhet är att det faktiskt finns människor som kan och faktiskt 

har lust att vara tillsammans med den äldre (Bendz & Renblad, 2007).  

Johansson (2007) redovisar i sin licentiat1avhandling från 2007, historia kring äldreomsorgen 

och utifrån en SOU-rapport från 1956 anser Åldringsvårdsutredningen att det är själva 

pensionärslivet som innebär svåra påfrestningar. Det anses alltså vara själva pensioneringen i 

sig som leder till problem med ensamhet. I Johanssons avhandling framkommer det tydligt att 

det finns en oro inför den framtida ökningen av de äldre, alltså en oro huruvida framtida 

mänskliga och ekonomiska resurser inte kommer att räcka till inom äldreomsorgen 

(Johansson, 2007).  

 

Det finns flera orsaker till att äldre lider av ohälsa. Psykisk ohälsa utgör ett av de största 

problemen och enligt en beräkning finns det cirka 150 000 äldre med depression, 100 000 

med ångesttillstånd och 100 000 med psykotiska tillstånd (kännetecknas av förekomsten av 

vanföreställningar, vantolkningar och hallucinationer).  

Avsaknad av fysisk aktivitet som promenader eller hushållsarbete kan också orsaka problem. 

Forskningen visar också att det är viktigt att hålla på med fysisk aktivitet minst 30 minuter om 

dagen. Även viktigt med tillgång till ett socialt nätverk så som anhöriga, grannar och vänner, 

även ideella verksamheter kan spela en stor roll här (Berleen, 2003). 

                                                 
2  Licentiat: Titel för en person som tagit högre akademisk examen, som kan betraktas som ett steg på vägen till 
doktorsgraden (Svenska Ordboken, 1999). 
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Bendz och Renblad skriver i sin rapport, att det finns ett samband mellan goda sociala 

relationer och minskad dödlighet, sjuklighet och psykisk ohälsa. Vid avsaknad av socialt 

nätverk visar det sig att dessa personer har större risk för att få Alzemiers sjukdom eller 

demens. Personer med mycket begränsade sociala kontakter har 60 procent större risk att få 

någon av dessa diagnoser. Genom att uppmuntra och underlätta för äldre människor att 

behålla kontakten med släkt och vänner samt på olika sätt vara aktiva, kan man bidra till att 

skydda dessa äldre människor mot demens skriver Bendz och Renblad. Hembesök hos de 

äldre ensamma skulle kunna vara ett sätt att förebygga ohälsa. Enligt vissa studier visar de att 

hembesöken leder till att de äldres hälsa och funktionstillstånd påverkas positivt (Bendz & 

Renblad, 2007).  

 

Enligt en kartläggning av Socialstyrelsen fanns det i november 2005, 69 frivilligcentraler. 

Nästan 70 procent av frivilligcentralerna finansieras av kommunen, de övriga finansieras 

gemensamt av kommuner och frivilligorganisationer. Största målgruppen är äldre, och 

därefter personer med fysiska och psykiska funktionshinder. En relativt stor del av 

befolkningen bidrar med stöd och hjälp med insatser utanför det egna hemmet till någon 

omsorgsbehövande (Johansson, 2007).  

Både på nationellt och lokalt plan har ett växande politiskt intresse för hur frivilliga 

organisationers och frivilligt arbete kan bidra till att gruppen äldre får en bättre livskvalitet. I 

denna diskussion beskrivs de äldre som ensamma, skröpliga och hjälpbehövande och ses 

kanske därför i första hand som mottagare av frivilliga insatser skriver Lindberg (2006). 

Därför blir det också mest besöks – och väntjänster som bidrar till ett komplement till den 

kommunala äldreomsorgen fortsätter Lindberg (Lindberg, 2006). 

Ur ett internationellt perspektiv är Sverige ett av de länder som har den allra största och mest 

omfattande omsorgen för sin befolkning, därför att välfärden är hög, skriver Sébastien 

Chartrand (2004) i sin studie om frivilligt arbete i några länder i Europa. Kortfattat menar 

Chartrand att Sverige från början hade folkrörelser som utförde frivilligt arbete men som på 

senare tid övergått till att kallas för ideella föreningar, med samma innehåll och innebörd som 

folkrörelser.  Folkrörelserna som skapades på 1940-talet innebar på den tiden att människor 

träffades man fick kontakt och tillsammans hade man ett syfte och engagemang för något..  

Exempel på en folkrörelse är PRO (Chartrand, 2004).  

 



 10 

2.1 Aktuellt kunskapsläge 

2.1.1 Äldre 
För att lära känna begreppet äldre och dess innebörd måste man gå tillbaka till början för att 

se på den vetenskapliga forskningen kring åldrandet. Benämningen för studiet av åldrandet 

kallas för gerontologi. Gerontologin kan sedan delas upp i två huvudgrenar, nämligen 

geriatrik, som berör de biologiska och medicinska delarna av åldrandet. Den andra 

huvudgrenen är socialgerontologi som berör de sociala, psykologiska och socialpsykologiska 

aspekterna av åldrandet. Den moderna gerontologiska forskningen intresserar sig bland annat 

för hur den historiska samhällsförändringen påverkar de äldre i samhället (Tornstam, 2005). 

 

Den tredje åldern berör tiden från det man har slutat arbeta, i alla fall heltid, till dess att man 

inte kan klara sig själv. Den fjärde åldern är den tid då man är mycket beroende av andra och 

den inleds ofta med en sjukdom (Thorslund, Wånell, 2006). 

 

Den moderna gerontologiska forskningen har under åren utvecklats och man har bland annat 

tagit fram teorier kring positiva och negativa konsekvenser av moderniseringen. Exempel på 

positiva konsekvenser är förbättrad hälsa och ökad livslängd för de äldre, medan de negativa 

konsekvenserna är försämrad status och minskat inflytande för de äldre (Tornstam, 2005). 

I de flesta samhällstyper är bilden av de äldre positiv eller negativ, i västvärlden överväger 

den negativa bilden. Självklart är det omöjligt att på något sätt formulera dessa bilder helt 

korrekt, vad som är positivt för en person kan vara negativt för någon annan. Att ha olika 

bilder av någon kan låta helt oskyldigt men precis som det förekommer diskriminering på 

grund av etnicitet och kön så förekommer även diskriminering på grund av ålder. Ålderism 

kan definieras som stereotypa föreställningar eller diskriminering på grund av ålder 

(Thorslund, Wånell, 2006). 

  

Aktivitetsteorin innebär att ett gott åldrande förknippas med aktivitet. Här utgår man från att 

den åldrande personen har samma behov och önskningar som en medelålders person. Därför 

anser man i teorin att det är av stor vikt att vara social i samvaro med andra människor. 

(Tornstam, 2005).  

 

 

 



 11 

Åldrandet kan ses ur ett livsloppsperspektiv, vilket bygger på de moderna gerontologiska 

studierna som är longitudinella där det fokuseras på åldrandet ur ett livsloppsperspektiv. 

Innebörden av livsloppsperspektivet varierar mellan olika författare, den beskrivning som 

Tornstam har redovisas här, syftar på fyra olika förhållanden: 

• Förståelsen av förhållanden i ålderdomen ökar om man beaktar förhållanden tidigare i 

livet, som exempel olika barndomsupplevelser.  

• Förståelsen för förhållanden i ålderdomen ökar om man beaktar vissa händelser under 

livsloppet, som exempel att barnen flyttar ut, att man blir pensionär eller änka/änkling. 

• Förståelsen för förhållanden under ålderdomen ökar om man uppfattar hela livet som 

en utvecklingsprocess där ålderdomen är det sista stadiet.  

• Förståelsen av förhållanden i ålderdomen ökar om man betraktar människors liv som 

helheter, och studerar de olika sätt på vilka ålderdomen utgör integrerade delar av de 

livsformer människor haft (Tornstam, 2005).  

 

Thorslund och Wånell, 2006 beskriver i sin bok fyra hörnpelare till ett gott åldrande: 

• Fysisk aktivitet 

• Bra matvanor 

• Social gemenskap och stöd – rökning pekas många gånger ut som den allra största 

hälsorisken, men även ensamhet kan vara en lika stor hälsorisk fast den är mindre 

uppmärksammad. Att ha ett socialt nätverk och göra saker tillsammans med andra har 

en hälsofrämjande effekt. Människan är en social varelse, och vår livsluft är 

gemenskapen med andra människor.  

Ork och krafter avtar i ökande ålder men inte behovet av gemenskap med andra människor. 

Väntjänst och andra träffpunkter anpassad för ensamma äldre är exempel på insatser där 

kommuner och föreningsliv kan samverka (Thorslund, Wånell, 2006). 

  

Kan frivilligt arbete komma att bli en avlastning för kommunernas trängda 

äldreomsorgsbudget. Frivilligt arbete med äldre handlar framförallt om att finnas till hands, 

umgås, lyssna och prata. Något som äldreomsorgen redan har minimerat. Frivilligsektorn kan 

därmed bidra till en kvalitets höjning inom äldreomsorgen om dess ekonomi tillåter detta 

(Ibid).  
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Vissa äldre strävar efter att minimera sin kontakt med hemtjänsten för att undvika känslan av 

misslyckande, istället drar de sig undan hemtjänstens insatser. Genom att inte släppa in 

hemtjänsten över sin tröskel anser de äldre att de på detta sätt inte blir för beroende av 

hemtjänsten och då har de inga större svårigheter att själva klara sin dagliga livsföring. Detta 

kan också vara en stark orsak till att de äldre väntar in i det allra längsta med att be 

hemtjänsten om hjälp (Johansson, 2007).  

Människan är en gruppvarelse, detta fenomen kan också beskrivas inom socialpsykologin, 

som innebär hur människor påverkar varandra och hur vi agerar i olika roller. Omgivningen 

förväntar sig att man ska bete sig på olika sätt beroende på om vi är kvinnor eller män eller 

om vi är ung eller gammal. Dessa roller och förväntningar gör att man målar upp en negativ 

bild av de äldre, man ser dem utifrån ett eländesperspektiv att de äldre enbart är gamla och 

skröpliga och att de inte tillför samhället något särskilt längre. De äldre förknippas med 

ensamhet och isolering utifrån detta eländesperspektiv. Enligt Tornstam är denna tanke och 

teori helt fel, han menar att de äldre inte alls lider av ensamhet eller isolering i större 

utsträckning än andra ålderskategorier (Tornstam, 2005). 

I vårt samhälle finns det en massa olika värdenormer, en av dessa normer som visar sig starkt 

i samhället är arbetsorienterat. Dessa normer styr de äldres funktion i samhället.  

Attityderna för de äldre kan också diskuteras, därför måste man först redogöra för olika 

innebörder av begreppet attityd. Attityder innebär för det första ett kunskapsmoment, vilka 

föreställningar man har om något. De har också en känsloaspekt, känslan av något positivt 

eller negativt. Attityder innebär även en handlingskomponent, som innebär att man handlar på 

ett visst sätt när man stöter på ett så kallat attitydobjekt, vilka i det här fallet är de äldre. Dessa 

attitydpåståenden brukar ofta förknippas med de äldre:  

 

• gamla vill helst vara för sig själva.  

• De flesta gamla är klena och sjukliga.  

• Gamla är mycket ensamma (Ibid). 

Dessa påståenden visar en stor blandning av kunskaper om de äldre, samt den känslomässiga 

inställningen till dem.  En stereotyp uppfattning om äldre, att de alla är sjuka, ensamma och 

förslöade. En stereotyp uppfattning kan med andra ord vara mer eller mindre falsk (Ibid).   

I resultatet av en studie som Tornstam gjort framgick det att de problem som de äldre sade sig 

ha, inte alls stämde överens med vad de yngre trodde att de äldre hade problem med. 

Ensamhet ansågs som det största problemet som de yngre trodde att de äldre hade, hela 95 % 

av de yngre i studien trodde att de äldre hade ensamhetsproblem. Det verkar med andra ord 
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finnas en del skillnader mellan våra föreställningar och de verkliga förhållandena menar 

Tornstam. Många gånger tycker man synd om de äldre, och detta tror Tornstam beror på vad 

man förknippar åldrandet med. Om det är just åldern som gör att man reagerar så eller om det 

är att hög ålder förknippas med sjukdomar, vilket också kan beror på vilka föreställningar 

man har om de äldre och åldrandet. I en undersökning som Tornstam gjorde (1985) 

bekräftades att de förhållanden vi förknippar med åldrandet som är den egentliga orsaken till 

att vi ibland kan uttrycka negativa känslor inför de äldre, dessa attityder kan beskrivas som 

sociala attityder (Tornstam, 2005).   

 

Rollteorin utgår från att man ser människor som aktörer och att de spelar de roller som 

förväntas av dem. Dessa rollförväntningar omsätts sedan i vårt beteende. Vi riktar också olika 

rollförväntningar mot olika kategorier av människor, däribland ålderskategoriseringen. 

Ålderskategoriseingen består av de olika stadier som man genomgår under livet från 

barndomen till pensioneringen samt den fjärde åldern som är den allra sista fasen, som 

innebär att maka/make går bort, sjukdom och glömska. Rollförväntningarna kan också bero 

på vad som för tillfället är funktionellt i samhället menar Tornstam (Ibid). 

2.1.2 Socialt nätverk 
Det sociala nätverket syftar på de olika sociala och personliga relationer vi har till varandra. 

Den mest betydelsefulla och innersta kärnan utgör de primära rollrelationerna, som den 

närmsta familjen. Dessa personer skapar socialpsykologiskt en identitet för individen och ger 

en mening åt tillvaron. Denna kärna för det primära utgör också en stor betydelse för den 

omvårdnad som de vårdbehövande äldre har behov utav (Ibid).  

Om relationen till familjen är av stor vikt, finns det andra studier som pekar på att relationer 

till vänner utanför familjen nästan kan vara ännu viktigare för välbefinnandet. En 

vänskapsrelation bygger inte endast på samma intressen och upplevelser utan även på en 

speciell relation som i rollteoretiskt sammanhang innefattar betydelsen av de signifikanta 

andra. En av de likheter som verkar ha stor betydelse för skapandet av vänskapsrelationer är 

ålderslikhet. De äldre har gemensamma erfarenheter av samhällsutvecklingen och arbetsliv 

samt pensionering. De saker som man har gemensamt, enligt vissa studier tillsammans med 

den yngre generationen är att man lever i en gemensam nutid.  

Geografiskt sett i samhället blir det ofta så att de äldre bosätter sig i närheten av varandra, en 

slags social integration som ger dem en stark samhörigkänsla dem i mellan (Tornstam, 2005).  
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2.1.3 Ensamhet 
Anledningen till att man tolkar begreppet ensamhet på helt skilda vis, kan bero på att 

ensamhetsbegreppet kan betyda flera olika saker. Bland annat kan man fundera på om 

ensamhet är ett eller flera olika fenomen. Utifrån den filosofiska teorin beror ensamhet mest 

på människors egna upplevelser. Att vara socialt isolerad, att ha få sociala kontakter behöver 

inte innebära att man nödvändigtvis upplever en inre känsla av ensamhet. Enligt den 

psykologiska teorin, uppfattas ensamhet som något negativt och anses vara en reaktion av 

yttre belastningar (Tornstam, 2005).   

Man har alltså funnit mycket små skillnader mellan åldersgrupperna när det gäller ensamhet, 

som jag tidigare nämnt, Tornstam skriver själv att en orsak till detta kan bero på att de flesta 

studier man gjort inom dessa områden har varit tvärsnittsstudier.  

Enligt en studie som Tornstam gjorde 1988, om ensamhet, visade det sig att i åldern 20 – 29 

år upplevde man mycket ensamhet, för att sedan avta uppåt 70-års åldern, för att därefter öka 

igen. Dessa studier visar också att man inte enbart behöver söka orsaken till ensamhet i det 

nära sociala nätverket, utan det kan även bero på hur man har haft det med vänskapsrelationer 

under årens lopp, ända från barndomen, som i sin tur formar det sociala nätverket som den 

äldre kommer att ha under ålderdomen. Detta kan bero på utvecklingspsykologiska 

förhållanden menar man (Ibid).  

 

Maslows behovshierarki med antagandet att människans behov följer en rangordningsskala, 

kan användas till analys och förståelse för de äldres situation.  

När de mest grundläggande behoven blir tillfredställda, kommer nya behov in i bilden, och så 

vidare. På detta sätt trappas människans behov upp från elementära behov av föda, skydd och 

sexuellt utlopp, via behov av trygghet samhörighet och uppskattning, till behovet av 

självförverkligande.  Denna skala kan också användas för att beskriva hur värdemönstren i 

samhället förändras. Behovsnivåerna är följande: 

 

• Behovet av föda, skydd och sexuellt utlopp. Dessa är de grundläggande primära 

behoven. 

• Trygghet. När de primära behoven är tillfredställda, kommer ett behov av trygghet. 

Individen behöver känna sig trygg i psykologisk mening. 

• Samhörighet. Med andra människor, efter att ha fått de fysiska och psykologiska 

tillfredsställt.  

• Uppskattning. För det man gör, både i familjen, bland vänner eller på arbetet. 
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• Självförverkligande. Varje individ anses ha ett antal utvecklingsbara egenskaper, som 

musikaliska eller händiga.  

Vid eländesperspektivet då man ser de äldre som att man blir orkeslös och värdelös när man 

åldras, kan leda till att de äldre upplever sig själva som detta, vilket gör att de blir mer 

beroende av andra än vad de egentligen behöver. Därför att de upplever sig själva som mycket 

sämre på grund av yttre reaktioner (Tornstam, 2005).  

2.2 Frivilligt arbete 
Under 1900-talet har en ny typ av organisation vuxit fram inom socialpolitiken främst inom 

kriminalvården, psykiatrin och socialtjänsten, de som kan kallas för klient eller brukar 

organisationer. Holgersson (2004) citerar Eva Jeppsson Grassman och Lars Svedberg (1999) 

som har presenterat en modell där man beskriver olika typer av frivilligt socialt arbete: 

 

• Egenorganisation och självhjälp, som kvinno-, och pensionärsorganisationer.  

• Insatser för andra, Humanitära organisationer som Rädda Barnen, Röda Korset och 

kyrkornas församlingsarbete.  

• Aktiviteter med startpunkt i offentliga verksamheter, t ex God man.  

 

Det hela började i slutet av 1950-talet med att lekmannaövervakare slog sig samman med 

föreningar och 1968 bildades föregångaren, Övervakarnas riksförbund. Det frivilliga 

samhällsarbetet har på senare år verkat under namnet Riksförbundet Frivilliga 

Samhällsarbetare, RFS (Holgersson, 2004). 

Medlemmarna är kontaktpersoner, stödpersoner och gode män. De verkar inom socialtjänsten, 

kriminalvården och psykiatrin och deras uppdrag grundar sig på lagar och förmedlas av en 

myndighet. En frivillig samhällsarbetare är en person som under dessa förutsättningar utför 

frivilligt socialt arbete. Det handlar om att ge stöd och hjälp till människor i samhället som på 

något sätt har det svårt. Uppgiften innebär inte att det är något yrkesarbete den frivilliga 

samhällsarbetaren får ingen lön, men kan ibland få viss ersättning för omkostnader. Det krävs 

inte att den frivillige samhällsarbetaren har någon särskild utbildning för uppdraget, istället 

ska de bidra med sin vardagskunskap. Vardagskunskap enligt RFS, är den kunskap som vi 

alla skapar för att kunna leva i samhället. De personer som får uppdraget att vara frivillig 

samhällsarbetare ska ha känslomässig förmåga samt tid att möta och ge stöd till en annan 

människa (Ibid).  



 16 

Det frivilliga samhällsarbetet utveckling i nuläget kan jämföras med insatsen 

kontaktperson/kontaktfamilj som socialtjänsten kan erbjuda barn och ungdomar i landets 

samtliga kommuner. Insatsen innebär att socialtjänsten erbjuder hjälp i form av avlastning och 

socialt stöd genom att engagera lekmän, som mot en mycket låg ersättning hjälper barn och 

familjer (Holgersson, 2004).   

Den svenska välfärden har sin grund i folkrörelserna och har alltid varit beroende av det 

ideella arbetet. Utan de många frivilliga och anställda i frivilligorganisationerna skulle en stor 

del av välfärdsbygget rasa, menar Petterson (Generalsekreterare för Forum för frivilligt socialt 

arbete, från en intervju med honom i Nordéns bok). På det sociala området har de ideella 

organisationerna allt mer börjat gå in och täcka upp de behov som den offentliga sektorn har 

misslyckat med. Trots det verkar vi fortfarande i det tysta, tydligen ska vi inte synas säger 

Petterson. Han menar att om detta samarbete ska fortsätta måste det frivilliga arbetet synas 

mer i samhället, än vad det har gjort under de senaste 10-15 åren (Nordén, 2006). 

Det frivilliga arbetet hjälper de personer som hamnat utanför ”folkhemmets grundskydd” utan 

ersättning bedriver man verksamheter till deras fördel som i själva verket borde vara den 

offentliga sektorns ansvar. Om det frivilliga arbetet skulle stanna upp för en dag skulle många 

av dessa grupper drabbas hårt (Ibid).  

Nordén (2006) skriver att kommunen inte bör skapa egna volontärverksamheter, risken kan då 

bli att verksamheten läggs ner när pengarna tryter. Istället tycker han att de föreningar eller 

organisationer som är helt frivilliga istället bör bedriva denna form av verksamhet (Ibid).  

 

 Forskningen kring den frivilliga verksamheten är rätt knapphändig det var inte förrän vid 

början av 1990-talet som man på allvar började forska kring fenomenet. Det var 

Sköndalsinsitutet som 1993 presenterade den första befolkningsstudien av svenskarnas 

ideella/frivilliga arbete. Rapporten visade att mer än hälften av svenskarna ägnade sig åt 

ideellt arbete i någon form. En stor del av dessa är engagerade inom idrotten, men om man 

bortser från den så har de sociala insatserna ökat markant sedan 1992. Man tror sig också se 

en ökning av de sociala insatserna i takt med att den offentliga sektorn allt mer börjar 

omstruktureras. Rapporten bidrog till att man började uppmärksamma det ideella arbetet på ett 

helt annat sätt än vad man tidigare gjort, även på politikernivå. 

Man tror att gränserna mellan det offentliga och det ideella i framtiden allt mer kommer att 

suddas ut, allt eftersom vad vården ändras med tiden. Istället kommer dessa två att samarbeta 

och vara mer jämställda (Nordén, 2006).   
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Sverige ligger internationellt långt framme när det gäller frivilligt arbete, värdet av våra 

frivilliga insatser beräknas till 70 miljoner kronor. Idrotten har den största delen av de 

frivilliga och tätt där efter kommer vård och omsorg (Liljeroth, 2000).  

 

De välkända folkrörelserna finns inte kvar på samma sätt i samhället idag som de gjorde för 

ett antal år sedan, istället har det övergått till ideella organisationer (Nordén, 2006). 

Skillnad mellan frivillig organisation och ideell organisation: Ideellt arbete bygger på att det 

inte är betalt. Det äkta ideella arbetet som också är obetalt finns i organisationer som AA 

(Anonyma Alkoholister), medan stadsmissionen med sina många anställda och volontärer 

snarare kan betraktas som en frivillig organisation. Gemensamt för dem är att de är non-

profitrörelser – allt går in i verksamheten igen – samt att de är fristående från staten och att 

deltagandet är frivilligt (Liljeroth, 2000).   

2005 var 51 procent av alla svenskar engagerade i någon form av ideellt arbete, vilket var en 

ökning med 3 procent från 1992. Därmed ligger Sverige på femte plats i världen. 

De mest aktiva medborgarna var heltidsarbetande, sammanbonde eller gifta i åldrarna 35 – 44 

år. 85 procent av de frivilliga är medlem i någon förening. Den genomsnittliga 

frivillige/volontären lägger ner ca 14 timmar per månad på sitt uppdrag (Nordén, 2006).  

Den tredje sektorn innebär alla organisationer och folkrörelser utanför den statliga sektorn och 

det privata näringslivet. Denna sektor har allt mer intagit olika roller inom äldreomsorgen i 

Sverige (Johansson, 2007).  

 

En orsak till att det frivilliga sociala arbetet är så osynligt i Sverige beror på den officiella 

ståndpunkten, att det är staten och kommunen det vill säga den offentliga sektorn som ska stå 

för välfärden. Kommunerna lägger ner stora summor pengar på tjänster från frivilliga 

organisationer och gränserna har därmed blivit allt mer otydligt mellan det offentliga ansvaret 

och frivilliga organisationer (Ibid).  

I samhället har man allt mer börjat erkänna att de frivilliga organisationerna i flera fall har 

lyckats med sina visioner kring organisationens mål. De har klivit fram och tagits plats allt 

mer i samhället, har haft bra marknadsföring och lyft fram sina speciella frågor. De har med 

andra ord höjt sin organisations status och därmed satt press på politiker och tjänstemän 

(Nordén, 2006).  
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2.2.1 Möten 
Alla möten innebär ett samspel mellan de människor som berörs. Vi reagerar på varandra och 

reaktionerna kan se olika ut men styrs av vårt inre, våra erfarenheter, förväntningar och 

tolkningar av den situation som vi befinner oss i. Goda möten fyller oss med känslor av 

glädje, tillfredställelse och ibland lycka (Carlander m fl, 2001).  

Individens inre trygghet består dels av vår självbild, hur vi ser på andra och vår förmåga att 

hantera känslor, dels på vår utveckling och erfarenheter att över huvudtaget kunna hantera 

våra egna och andras känslor. Har man kommit långt inom dessa områden ökar våra 

möjligheter till att förebygga och klara av otrygga situationer. Man kan säga att vi påverkas av 

det som vi bär med oss sedan barndomen och vår uppväxt, i form av olika lösningar på de 

utvecklingskriser som vi personligen går igenom (Ibid). 

 

Förmågan att lyssna med inlevelse och att låta motparten få känna sig hörd och sedd samt att 

få uppmärksamhet är avgörande för kvaliteten i all mänsklig kommunikation.  

En annan viktig sak att tänka på i möten med andra människor är vår människosyn, som är ett 

begrepp där man försöker formulera vår uppfattning om människans grundläggande 

egenskaper och behov (Heap, 1995).  

Empati handlar om vår förmåga att leva oss in i hur en annan människa har det, vad han eller 

hon upplever och varför reaktionerna vid ett särskilt möte blir just detta. Förmågan till empati 

är mycket väsentligt i allt arbete med människor. Empati handlar med andra ord om att förstå 

den andre. För att förstå personen måste man komma nära personen och känna efter med 

öppna sinnen. Samtidigt är det av stor vikt att man inte ta åt sig allt för mycket av den andre 

så att denne blir en del av mig, då har man förlorat förmågan till empati och insikt (Ibid). 

Godhetsmyten påstår att om vi bara anstränger oss till att förstå alla och visar värme och 

kärlek, så kommer människor runt omkring oss att bete sig därefter. Denna uppfattning påstår 

författaren att den främst hör hemma bland kyrkliga arbetsmiljöer och frivilliga 

organisationer, där man ofta har en rädsla för konflikter (Carlander m fl, 2001).  

 

”En god gärning går aldrig ostraffad” (Mark Twain). 
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Beröring är ett tecken på närhet och värme som vi människor använder alldeles för lite. Så 

många äldre är svältfödda på beröring och kroppskontakt, så det ses bara som något positivt i 

relationen med äldre. I vår kultur använder vi mycket energi till att undertrycka känslor. 

Skrämmande och smärtsamma kan de vara och i mötet med en annan person måste man klara 

av att hantera de känslor som personen kanske har, utan att undertrycka dem eller låtsas om 

att de inte finns (Heap, 1005).   

 

Med kommunikation menas att förmedla innebörd i att ge, motta och utväxla signaler av olika 

slag. Kommunikationen är en central process i allas samvaro och bestämmer hur mötet blir 

mellan varandra. Vi kommunicerar för att utföra en massa viktiga funktioner: 

• Att ge och söka information och anvisningar 

• Att förmedla upplevelser och reaktioner 

• Att reagera och förtydliga meddelanden till och från varandra 

De äldre idag har vuxit upp med stora klasskillnader och har därmed fått en mycket bristfällig 

utbildning. De har även vuxit upp då kulturen ägnade sig väldigt lite åt kommunikation. 

Därför kan de äldre många gånger ha svårt att sätta ord på eller tala om vad de egentligen har 

på hjärtat och vad de vill (Carlander m fl, 2001).  

I den tidiga ålderdomen är förmågan att kommunicera oftast oförändrad. Men längre fram i 

ålderdomen sker en kraftig förändring av kommunikations färdigheter hos äldre människor. 

Energi, minne, hörsel och syn försämras och så även förmågan till en effektiv 

kommunikation. Detta problem kan bli ett hinder för yngre människor att engagera sig i 

samtalet och hålla det igång.    

En viss hörselnedsättning är i princip oundvikligt i åldrandeprocessen. Nedsatt hörsel 

förekommer mellan 40 – 50 procent av befolkningen över 65 år, och en gradvis ökning sker 

sedan (Heap, 1995).   
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3. Material och metod 

3.1 Kvalitativ metod 
Kvalitativ metod innebär en fördjupad kunskap eller en utökad förståelse för ett fenomen eller 

hur en person kan uppleva en viss situation. Genom denna metod får man en djupare 

förståelse för någons livsvärld utifrån den tidigare kunskap man har eller fått (Kvale, 1997). 

Därför valde jag att göra min studie utifrån en kvalitativ metod eftersom det stämmer överens 

med mitt syfte med arbetet, att studera informanternas upplevelse av verksamheten. 

Frågeformulär kan användas som ett underlag vid kvalitativa studier, för information som 

man kan få fram från frågeformulären är tämligen användbara i denna form av studier 

(Widerberg, 2002). Frågeformuläret kan jämföras med en slags intervju och de kan vara 

ämnesfokuserade eller fokuserade på en viss händelse. Frågorna i formuläret kan vara 

strukturerade eller ostrukturerade, vid ostrukturerade frågor uppmuntrar man informanten att 

berätta fritt om ett eller flera teman (Forsberg och Wengström, 2003). Jag gjorde två 

frågeformulär ett som var anpassat för volontärerna, där det ställdes ostrukturerade frågor där 

informanterna fick fria möjligheter att skriva ner egna svar på frågorna kring 

Volontärverksamheten, det frivilliga arbetet samt de äldre. Frågeformuläret kan jämföras med 

intervjuguiden som man kan använda sig av i kvalitativa studier (Kvale, 1997).  

Intervjuguiden är forskarens hjälpreda i intervjusituationer, vilket kan bestå av redan 

förutbestämda frågor eller teman som man skrivit ned och har som underlag vid intervjun 

(Forsberg och Wengström, 2003). Vid mina telefonintervjuer med de äldre använde jag mig 

av frågeformuläret som var anpassat för dem, med ostrukturerade frågor där det också fanns 

frihet till egna svar. I det här sammanhanget skulle man kunna säga att jag använde 

frågeformuläret som en intervjuguide. Därmed hade jag något att rätta mig efter under 

intervjun, och det blev då lättare att finna svaren i all information som jag fick.  

Vid analysen av den information som jag fick utifrån mina frågeformulär har jag använt mig 

av en hermeneutisk ansats.  

3.1.1 Studiens population 
Det finns 32 volontärer och 30 "kunder" (de äldre) varav 11 "kunder" är avdelningar på 

boenden, inom Volontärverksamheten. Alla har inte fått en volontär på grund av att det inte 

stämmer geografiskt eller med andra önskemål. 15 personer har en volontär och 5 personer 

har ingen ännu. Jag valde ut de äldre som har en egen volontär som går till dem, oavsett om 

de bor i eget boende eller på ett särskilt boende.  
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Även volontärerna som går hos de äldre, fick svara på mitt frågeformulär som jag 

sammanställt. Sammanlagt blev det 15 volontärer och 8 av de äldre som berördes av den 

kvalitativa studien.  

Under studiens gång har ett nära och gott samarbete med samordnaren för 

Volontärverksamheten funnits, en intervju har också genomförts med henne angående 

verksamheten.  

3.1.2 Avgränsning och urval 
Frågeformulären skickades ut till de berörda volontärerna, vilka var 15 stycken. Jag fick hjälp 

av samordnaren för verksamheten med kuvert att skicka frågeformulären i samt att vi 

skickade med ett svarskuvert, så de kunde sända det åter till mig. Kuverten tillhörde 

kommunen och sändes därför åter till samordnaren, hon fick inte öppna dem utan samlade 

dem på hög till mig. Svarskuverten numrerades för att på det viset se vilka som inte skickat in 

sitt frågeformulär, för att då kunde jag skicka en påminnelse till dem. Ett inlämningsdatum 

stod med i inledningsbrevet eftersom tiden för att göra studien var begränsad.  

När det gäller de äldre, valde jag att istället genomföra frågeformuläret via telefon. Detta för 

att det kan vara mycket svårt för dem att fylla i dem själv, och de kanske ber volontären om 

hjälp med det. Jag fick en telefonlista av samordnaren med 12 namn varav 3 av dem bodde på 

särskilt boende. Telefonintervjuerna skedde under tre dagar, första dagen via en mobiltelefon. 

Vilket snart visade sig att det inte fungerade så bra, det största problemet var att de hade svårt 

att höra. Dag två använde jag mig av en vanlig telefon med abonnemang, och då gick det 

genast mycket bättre. Dag tre bestod av att jag ringde upp några personer som jag tidigare inte 

fått tag på. 

Ett strategiskt urval av intressenterna det vill säga noga utvalda personer, eftersom de alla är 

berörda på något sätt eller aktiva i verksamheten som jag analyserar.  

När jag fick alla kuverten visade sig att här fanns bortfall, 11 av de 15 utskickade 

frågeformulären hade kommit tillbaka. Efter att ha tittat igenom svaren från dem som svarat 

insåg jag att på majoriteten av frågorna upplevde jag en mättnad (att svaren var de samma).   

Under telefonintervjuerna stötte jag på bortfall, då två samtal som jag ringde är inget som jag 

tagit med i analysen eftersom kommunikationen inte fungerade. Två informanter föll också 

bort, båda dessa bodde på ett särskilt boende och hörde väldigt illa enligt personalen.  

En intervju skedde via ett personligt möte, då informanten bodde på ett särskilt boende, ansåg 

jag att det i det fallet var lättare genomföra intervjun öga mot öga. Slutsatsen av detta material 

blev telefonintervju med 8 äldre personer, varav 4 är män och de andra 4 är kvinnor.  
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Efter dessa 8 telefonintervjuer hade jag uppnått en mättnad, det vill säga att svaren var så lika 

varandra, att jag valde att stanna där och nöja mig med det materialet.  

Konfidentialitet  

Samordnaren skrev på adresserna på kuverten och hon numrerade också svarskuverten och 

förde in numren på en lista i sin dator, därmed fick jag ingen vetskap om några adresser.  

Ett inledningsbrev bifogades tillsammans med frågeformuläret, där jag förklarade vem jag 

var, vad mitt syfte var samt ett önskemål om att de skulle fylla i frågorna. Tillsammans med 

detta bifogades också ett frankerat svarskuvert från kommunen. Jag förklarade även i 

inledningsbrevet att svarskuvertet kommer skickas till samordnaren för verksamheten, men att 

hon inte skulle läsa svaren utan istället överlämna det direkt till mig.  

 Samordnaren ringde runt till de äldre som det berörde, för att höra om det gick bra att jag 

ringde upp dem för att ställa några frågor. Gav de sitt samtycke innebar detta att hon kunde 

lämna ut deras telefonnummer till mig utan att röja deras uppgifter.  

Eftersom jag själv medverkar i denna verksamhet som volontär innebär detta att jag själv har 

en äldre person som jag går hos. Jag vill härmed påpeka att varken jag själv har fyllt i 

frågeformuläret, eller den jag besöker.  

3.1.4 Studiens tillförlitlighet   
Källkritik och forsningsetiska regler 

Det är viktigt att vara källkritisk under studiens gång, vilket till exempel handlar om att 

använda sig av primärkällor av olika slag, då dessa innehåller ursprunglig information, till 

skillnad mot sekundärkällorna (Repstad, 1999). Mina primärkällor är framförallt 

informanterna. Annars har jag använt mig av så aktuell tryckt litteratur i form av böcker som 

har varit möjligt.  

Det är också viktigt att göra etiska överväganden vid en studie, information krävs. Vilket 

innebär att personer som på något sätt deltar i ett forskningsprojekt ska känna till 

undersökningens syfte och vilka delar som ingår samt att deras medverkan är frivillig (Ibid). 

Jag har skriftligen informerat intressenterna om studiens syfte och att anonymitet kommer att 

råda vid undersökningen. Vid utformningen av frågeformulären har mycket tid gott till att 

formulera frågorna på så sätt att det inte ska gå att identifiera någon person. De informanter 

som jag genomfört telefonintervjuer med eller personligt möte, även dessa personer har blivit 

informerade om studiens syfte, samt att anonymitet råder i samband med dessa.  

 



 23 

4. Teoretiska utgångspunkter 
En fråga som jag funderade på i början av detta arbete var om det frivilliga arbetet är en resurs 

eller komplement till den kommunala omsorgen. När jag började det här arbetet ansåg jag 

personligen att det frivilliga arbetet skulle ses som en resurs till den kommunala omsorgens 

arbete. Men det finns litteratur och även forskning som talar både för och i mot detta, därför 

ser jag denna fundering som en teoretisk utgångspunkt i mitt arbete. För mig innebär ett 

komplement av en frivillig insats att den tillhör och är en del av den vård som redan finns. 

Något som måste läggas till för att en helhet ska uppstå (Nordström och Thunved, 2005).  Om 

den frivilliga insatsen istället är en resurs, innebär det för mig att det är en insats utifrån och 

utöver den kommunala vården som kan bistå med den frivilliga insatsen. Något som finns att 

tillgå för någon eller en verksamhet (Ibid).  

 
Ett komplement till den ordinarie servicen anser vissa personer inom Volontärverksamheter 

skriver Nordén, 2006, samtidigt så har förhandlingarna med fackliga organisationer för en del 

verksamheter haltat (Nordén, 2006).  

Volontärerna ska inte syssla med någon form av samhällsservice, som den kommunala 

äldreomsorgen till exempel kan utföra, utan volontärerna ska vara ett komplement till denna 

(Ibid).  

I den internationella handlingsplanen för äldrepolitiken är samarbetet och utvecklandet av 

samarbetet med frivilliga organisationer särskilt omnämnt som ett prioriterat område 

(Johansson, 2007).  

4.1 Teorier 
Dessa teorier behandlas i analysen, utbytesteori som handlar om människors ömsesidiga 

givande och tagande i sociala relationer. 

Aktivitetsteori, som innebär att ett gott åldrande förknippas med aktivitet, eftersom det är av 

stor vikt för de flesta människor att vara sociala tillsammans med andra personer. 

Synen på ensamhet utifrån den filosofiska teorin som tror att ensamhet beror mest på 

människornas egna upplevelser. Enligt den psykologiska teorin uppfattas ensamhet som 

någon negativt och som kommer ifrån yttre belastningar. 

I avsnittet där aktuellt kunskapsläge behandlas finns beskrivningar av fler teorier, detta för att 

försöka beskriva och klargöra de ämnen som jag berör. De flesta av dessa teorier återfinns 

inte i analysdelen, för att det inte skall ske för många upprepningar i texten.  
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5. Sammanfattning av frågeformulären 

5.1 Äldre 

5.1.1 Population 
8 intervjuer genomfördes via telefon, varav 4 av dem var kvinnor och 4 var män av dem som 

svarade på frågorna.  

 

På vilket sätt man fick vetskap om Volontärverksamheten?  

Uppgav några av informanterna att de fått informationen från hemtjänsten. De resterande av 

dem uppger annat som att de fått broschyr om verksamheten i sin brevlåda. Man har fått 

besök av kommunen, som gör hembesök hos alla äldre personer när de fyller 80 år för att 

ställa några frågor om deras hälsa för att se om kommunen kan hjälpa dem på något sätt. Där 

igenom har man fått kontakt med Volontärverksamheten. Andra säger att de fått besök eller 

blivit uppringd av den tidigare samordnaren för verksamheten, och därmed har man fått en 

volontär.  

Anledningen till att man blev intresserad av att träffa en volontär? 

Uppgav hälften av dem berodde på att man länge gått och funderat på om någon skulle kunna 

komma och besöka dem, få lite sällskap. Den andra hälften sa att anledningen var att de inte 

ville gå ut själv utan vill ha någon som följer med och hjälper dem. Som en säkerhet om något 

skulle hända dem så skulle det kännas tryggt att någon kom och tittade till dem.  

”Mysigt att göra små saker som inte kostar så mycket, 

Men istället ger det mig så mycket” 

5.1.2 Volontärverksamheten 
Vad de anser om att Volontärverksamheten finns som en resurs för de äldre? 

Svarade samtliga informanter att det var väldigt bra att det finns denna möjlighet för de äldre. 

En nämner tacksamhet och en annan anser att det är ett stort plus för de äldre att kunna ta del 

av verksamhetens insatser.  

”Ser fram i mot att hon ska komma, 

blir mycket piggare och gladare när jag vet att 

hon ska komma”  

Känner du till Volontärverksamhetens mål?  

Svarar majoriteten av dem att dessa känner de inte till. De resterande svarar ja på frågan och 

nämner även vad målen är för några. 
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Vilka egenskaper en volontär bör ha?  

Uppger majoriteten av dem, att det är av stor vikt att personen kan vara social tillsammans 

med andra människor samt att man tycker om människor. Hjälpsam och tillgänglig har några 

av dem också uppgett är bra egenskaper att ha som volontär. Pratglad nämner vissa av dem är 

bra egenskaper och andra nämner att personen bör vara påhittig och underhållande som 

viktiga egenskaper.  

5.1.3 Den äldre och volontären tillsammans 
Vad gör ni tillsammans vid besöken? 

 De flesta av informanterna har svarat att de går ut på promenad eller att man går på stan. 

Några av dem säger att de fikar tillsammans och pratar. Andra uppger att man gör utflykter 

eller åker bil någonstans. Några andra nämner att man läser eller bakar tillsammans med sin 

volontär.  

”Dagen går lite fortare” 

Vill du göra mer saker tillsammans med din volontär?  

Svarar de flesta av informanterna nej på frågan. Anledningen till det svaret är att de är nöjda 

och får den hjälp som de vill ha redan. Andra säger att det beror på att volontären inte har tid 

samt att vintervädret och om volontären inte har någon bil kan vara ett hinder. 

Samtliga äldre informanter svarade att deras volontär besöker dem 1 -2 gånger per vecka. 

Vill du ha fler besök av din volontär?  

Svarade hälften ja, men säger samtidigt att tiden inte finns i dagsläget för volontären. Andra 

hälften har svarat nej på frågan och säger att de är nöjda med den tid de får nu av sin volontär.  

”Besök är alltid bra, 

det värdesätter man ju när man är ensam, 

skönt att någon kommer och hälsar på” 

Vilket är viktigast att det stämmer överens mellan dig och volontären eller att 

volontären bor i samma område dig själv? 

Många av informanterna har svarat att det är viktigast att det stämmer överens mellan dem. 

Några av dem tycker det är viktigt att de bor i samma område som dem själv. Vissa av 

informanterna svarade också att deras volontär bor i samma område som dem själva, men 

uppgav att det är viktigare att det stämmer överens mellan dem. En av informanterna anser att 

de bor i samma område som allra viktigast för då har volontären lättare att komma förbi. 

Någon säger att både att det stämmer överens samt att man bor i samma område är det 

viktigaste.  
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Är volontärens arbete är positivt eller negativt?  

Svarade samtliga intervjupersoner att det är väldigt positivt och mycket fint gjort. Några av 

informanterna svarade även att det är positivt att det finns någon som vill hjälpa de gamla och 

ger av sin tid till dem. En av dem säger också att det är positivt att det finns folk som vill 

ställa upp utan att få någon lön för det. 

”Betyder väldigt mycket att komma ut i friska luften, 

Och det är skönt att någon kommer” 

5.1.4 Betydelse 
Vad betyder volontärens besök för dig?  

Svarade samtliga av informanterna att det betyder väldigt mycket för dem när volontären 

besöker dem. Några av dem sträcker sig så långt och säger att besöken betyder allt för dem. 

Andra säger att besöken betyder ett avbrott i vardagen för dem och att man har något roligt att 

se fram i mot samt att man får tillfälle till att komma ut. Några nämner att betydelsen för dem 

innebär något positivt att se fram i mot.  

”Betyder väldigt mycket att få komma ut i friska luften, 

skönt att någon kommer” 

5.2 Volontärerna 

5.2.1 Population 
Det skickades ut 15 frågeformulär till de berörda volontärerna, 11 av dessa frågeformulär kom 

tillbaka till mig efter att tiden gått ut.  

Majoriteten av de svarande volontärerna är kvinnor, endast en man svarade. De flesta av dem 

var pensionärer därefter var flera av dem arbetssökande eller studerande.  

Hur fick du kännedom om Volontärverksamheten? 

Många av dem hade fått vetskap om Volontärverksamheten via annons, anslag eller affisch 

som påträffats bland annat på apoteket, biblioteket eller i en tidning. Andra har fått 

informationen från kommunen via Anhörigcenter som också är en del av Gävle Kommuns 

förebyggande arbete för äldre. 

Hur kom det sig att du blev volontär? 

Anledningen som man givit till att man valt att bli volontär var önskan om att göra en insats 

för samhället har flera av informanterna kryssat i. Önskan om att utnyttja tiden på ett 

meningsfullt sätt andra kryssat i som en anledning till att de valde att bli volontär. Viljan att 

vidga sitt eget sociala nätverk har några av informanterna kryssat i som en orsak till sitt 
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engagemang. Andra orsaker till valet var att göra något gott för andra, känslan av att man trivs 

med äldre människor samt uppfattningen av att många äldre har dålig kontakt med anhöriga, 

skriver flera av informanterna på annat.  

5.2.2 Volontärverksamheten 
Har du deltagit i Volontärverksamhetens introduktionsmöte? 

Majoriteten av informanterna har deltagit Volontärverksamhetens introduktionsmöte som de 

med jämna mellanrum anordnar, samtliga av dessa upplever att introduktionsmötet gav dem 

tillräckligt med information och att mötet var vägledande för deras uppgift som volontär. 

Dessa personer kände även till volontärverksamhetens mål. På frågan om på vilket sätt de 

upplever att Volontärverksamheten uppfyller sina mål nämns framförallt att bryta isolering 

och ensamhet skriver majoriteten av informanterna, att både volontären samt deras äldre är 

nöjd med att verksamheten finns, tacksamhet och uppskattning är också saker som 

informanterna skrivit som orsak till verksamhetens mål. 

”Givande – tagande 

Äldre – volontär” 

Vad är din uppfattning mest väsentligt att tänka på när den äldre tilldelas en volontär? 

Saker som är väsentligt att tänka på när den äldre tilldelas en volontär uppger någon informant 

är att de bor i samma område. Att volontären och den äldre är nära varandra i ålder har någon 

annan informant angivit som en väsentlig sak att tänka på. De resterande informanterna har 

skrivit på annat, framförallt att person kemin stämmer överens som en viktig sak samt att man 

trivs ihop är viktigt att tänka på. Att man har gemensamma intressen är en annan viktig sak 

som informanterna har skrivit som en väsentlig sak samt flera av dem skriver även att åldern 

inte har någon betydelse utan det är viktigare att det stämmer överens mellan dem. 

Hur upplever du ditt tidsmässiga engagemang som volontär?  

Uppger de flesta av informanterna att de upplever sitt volontärarbete som lagom stort, som de 

vill ha det. Någon uppger att tiden är för liten och man vill därför utöka tiden.  

5.2.3 Frivilligarbetet 
På frågan hur ofta man är engagerad som frivillig har samtliga informanter svarat att de träffar 

sin äldre en gång i veckan mellan upp till 1 – 3 timmar per besök.  

”Vänskap har ingen ålder. 

Jag ser fram i mot varje möte och får bevis att jag gör något bra 

genom att bli bemött var gång med ett glatt leende 

och en kram” 
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Vad betyder volontärarbetet för dig? 

Volontärarbetet innebär glädje och vänskap samt gemenskap skriver de flesta av 

informanterna på frågan. Några av informanterna tycker det känns som att man gör nytta och 

bidrar med något gott för någon annan människa. Medan andra informanter har skrivit att 

arbeta som volontär har bland det bästa man någonsin gjort, för man känner sig behövd.  

Vad upplever du att du tillför den äldre och dennes vardag?  

Majoriteten av informanterna har skrivit som svar att de upplever att den äldre får ett avbrott i 

sin trista vardag och får något annat att tänka på vid besöken. Flera av dem har skrivit att de 

äldre får en möjlighet till att komma ut vid deras besök. Besöken innebär sällskap för de äldre, 

att det kommer någon har några informanter skrivit. Någon har också nämnt att de är en 

avlastning för anhöriga när de kommer och besöker sin äldre.  

5.2.4 De äldre 
Vad är din uppfattning att den äldre önskar få ut av Volontärverksamheten? 

Majoriteten av informanterna har skrivit på frågan att någon kommer till dem och ger av sin 

tid för att lyssna prata eller bara finnas där. Dessa informanter har även skrivit att få komma 

ut också ät en stark önskan som de äldre vill göra vid besöken samt få ut av besöken. Flera av 

informanterna har skrivit att de äldre önskar bryta sin känsla av isolering till hemmet. Andra 

informanter har uppgivit att de äldre önskar mänsklig kontakt och gemenskap av volontären.  

”Mänsklig kontakt, att man ger dem tid, 

lyssnar och finns där” 

De flesta av informanterna uppger att deras äldre är nöjd med den tid som de har tillsammans. 

Men några av informanterna har fyllt i att deras äldre vill ha mer tid tillsammans med 

volontären vid deras besök.      

Förslag på aktiviteter eller annat som skulle kunna gynna eller glädja de äldre, har majoriteten 

av informanterna skrivit att åka ut på utflykter utanför kommunen. Eller åka med de äldre på 

andra evenemang som till exempel utställningar, eller att man åker med de äldre någonstans 

för att lyssna på musik. Några av dem har även skrivit att det kan vara av stort värde att de 

äldre kommer ut i samhället och träffar andra människor i olika åldrar.  

”Behovet är oerhört stort av frivilliga insatser, 

det känns bra att jag kan bidra med 

det lilla” 
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6. Analys 
För att bearbeta det insamlade materialet det vill säga frågeformulären från volontärerna samt 

svaren på frågeformulären från de äldre, började jag med att läsa igenom svaren som de hade 

fyllt i på mina frågor. Jag har valt att behandla samtliga frågor i analysen för att resultatet 

kommer senare att redovisas för den aktuella verksamheten, Volontärverksamheten. På det 

viset har jag gjort ett förarbete till detta, men även upplevde jag det som svårt att avgöra vilka 

av frågorna jag endast skulle behandla. Efter att ha läst samtliga frågeformulär började jag 

relatera svaren till den aktuella litteraturen samt till de teorier som jag valt. Sedan behandlas 

analysdelen för volontärerna och de äldre i uppsatsen var för sig med kopplingar till empiri 

och teori, för att sedan avsluta med en avslutande sammanfattande analys där det kopplas till 

syfte och frågeställningar.  

6.1 Hermeneutiskt perspektiv  
För att på bästa sätt kunna tolka det material som jag sammanställt har jag använt mig av det 

hermeneutiska perspektivet, detta på grund av att jag vill få reda på informanternas 

upplevelser kring Volontärverksamheten.  

Vid det hermeneutiska perspektivet har intervjuaren stor betydelse samt forskarens 

förförståelse (Kvale, 1997).  När man använder sig av hermeneutisk analysmetod försöker 

man därmed att i ett aktuellt sammanhang försöka finna en mening i det som människor gör. 

Denna metod kan användas när man tolkar texter eller kommunikation (Forsberg och 

Wengström, 2003).  Den hermeneutiska tolkningens syfte är att vinna en giltig och gemensam 

förståelse av en texts mening. Intervjun är ett samtal från den mänskliga livsvärlden, där den 

sedan förvandlas till en text. Hermeneutiken är därför mycket relevant att använda vid 

tolkning av texter från intervjuer delvis för att den handlar om att kasta ett ljus över de fakta 

som framkommer i texten (Kvale, 1997).  

Hermeneutiska cirkeln innebär att textens enskilda delar omvandlas till en helhet. Man 

försöker därmed förstå textens olika delar utifrån ett helhetsperspektiv. Tolkningen av 

meningen eller texten karakteriseras av denna hermeneutiska cirkel. Förståelsen av en text 

sker i en process där de enskilda delarnas mening bestäms av textens helhet eller så som man 

tolkar den (Ibid).  
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6.2 Volontärverksamheten 
Frivilligt arbete bygger på att man måste kunna förlita sig på kommunikation och samarbete, 

istället för att styras av ett särskilt beteende som man många gånger gör i andra verksamheter 

(Liljeroth, 2000). Volontärverksamheten försöker samverka med andra organisationer via god 

kommunikation och information. 

Att ge hjälp till andra kan vara ett uttryck för det allra bästa som finns inom oss själva (Ibid). 

Volontärverksamhetens mål innebär att ge och få ömsesidig glädje samt göra nytta och en god 

gärning för samhället samt för en enskild individ.  

En stor del av konsten att erbjuda omsorg är att hjälpa utan att främja beroende (Heap, 1995). 

Detta kan kopplas till att volontärverksamheten är noga med att volontärerna inte på något sätt 

får gå in och göra något av den kommunala omsorgens arbetsuppgifter.  

6.3 Äldre 
Anledningen till att man var intresserad av att träffa en volontär, berodde på att många av de 

äldre länge gått och funderat på om någon skulle kunna komma och besöka dem för att de 

därmed får lite sällskap. En annan anledning till att de gärna ville ha en volontär var för inte 

ville gå ut själv utan vill att någon följer med dem. 

Detta tolkar jag som att de menar att de inte vågar gå ut ensamma och ser det som en säkerhet 

om någon följer med dem ut. Vi lever i ett samhälle som ständigt förändras och dessa 

förändringar innebär ofta nya villkor för åldrandet (Tornstam, 2005).  

 

Vad de äldre tycker om att Volontärverksamheten finns för de äldre, så känner några av de 

äldre tacksamhet för att den finns och andra anser att det är ett stort plus för de äldre att kunna 

ta del av verksamhetens insatser.  

De sociala frivilligorganisationerna har en viktig funktion i vårt samhälle (Johansson, 2007). 

Vilket de verkligen gör här anser jag utifrån de svar som jag fått från dem som svarat på mina 

frågor. De gör att de äldre känner tacksamhet och ger dem en positiv upplevelse av att träffa 

någon i mellan åt. De ger individen en möjlighet att delta och skaffa närverk och det i sin tur 

kan utgöra ett socialt kapital av sociala relationer (Ibid).  

 

Egenskaper som de äldre har uppgivit att en volontär bör ha. Att de är social tillsammans med 

andra människor samt att man tycker om människor samt att de bör vara hjälpsam och 

tillgänglig, har man sagt är bra egenskaper att ha.  
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Ett kontaktförhållande där det är lätt för den äldre att använda hjälpen på ett bra sätt, och som 

tar till vara självkänslan präglas av en hög individualisering. Den äldre har inte bara behov av 

att känna att den frivillige betraktar frivilligarbetet som viktigt och meningsfullt, utan denne 

behöver också känna att de frivillige erkänner henne eller honom som en unik individ (Heap, 

1995).   

  

När de äldre är tillsammans med sin volontär har många av dem svarat att de går ut på 

promenad eller gör andra saker utomhus vid besöken.  

Jag upplevde det som att detta var något som de äldre gärna ville göra och det var verkligen 

något som betydde något speciellt för dem. Man var verkligen glad för att man fick 

möjligheten till detta när volontären kom på besök. 

Alla vill komma ut åtminstone en gång i veckan, så även de äldre säkert, hälften av dessa vill 

komma ut oftare än vad de gör idag. Solljus och luft har en positiv hälsoeffekt och själva 

utemiljön har stor betydelse samt den fysiska aktiviteten att komma ut är av stort värde 

(Thorslund och Wånell, 2006). Detta kan även kopplas till aktivitetsteorin som innebär att ett 

gott åldrande förknippas med aktivitet. Man anser i teorin att det är av stor vikt att vara social 

i samvaro med andra människor (Torstam, 2005). Flera av dem svarade att om de inte går ut 

på promenad kan de istället bara sitta hemma och fika tillsammans och prata.  

Kommunikationen är en bro ut från de enes isolering och in i den andres. Den är därför 

förutsättningen för gemenskap såväl som förståelse (Carlander m fl, 2001).  

 

Vid frågan vilket som betydde mest för de äldre, om volontären bor i samma område som dem 

själv eller om det stämmer överens mellan dem. Svarade majoriteten av dem att det betydde 

mest att det stämde överens mellan dem själva och volontären. Jag valde att ha med denna 

fråga av den anledningen, för att samordnaren för Volontärverksamheten upplever att denna 

fråga är problematisk vid matchningen av volontär kontra den äldre. Samordnaren upplever 

att de flesta äldre gärna vill ha sin volontär i samma område som de själva bor i. Riktigt så 

framkom det inte i slutresultatet av frågeguiden bland de äldre tillfrågade. Men en del av dem 

anser att det är viktigt att volontären bor i samma område för då har volontären lättare att 

komma förbi. Samtidigt menar dessa personer också att känslan av samhörighet dem i mellan 

är av stor vikt. Några säger att både att det stämmer överens samt att man bor i samma område 

är det viktigaste. Man har också funnit tydliga samband mellan vart man bor och var ens 

vänner finns, som har stor betydelse för de äldre. Detta kan alltså sammanfattas med att de 
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äldre söker sig till äldre, vilket gör att många äldre kanske inte vill ha en ung volontär som 

kommer och besöker dem (Tornstam, 2005).  

  

På frågan vad betyder volontärens besök för just för dig, sade flera av de äldre att det betyder 

väldigt mycket för dem när volontären besöker dem. Några av dem sträcker sig så långt och 

säger att besöken betyder allt för dem. Vidare berättar man att besöken innebär ett avbrott i 

den trista vardagen. Min tolkning av detta är att besöken innebär social gemenskap och en 

känsla av samhörighet med någon, vilket för en stund får dem att tänka på något annat vid 

volontärens besök. Ett avbrott i den vardagliga vardagen som de själva säger. 

Det finns även forskning som tyder på att sociala kontakter och socialt stöd har positiva 

effekter på hälsan, även vid högre ålder. En individs sociala nätverk bidrar också till att stärka 

individens självbild, öka känslan av samhörighet samt att det kan utgöra en hjälp till att klara 

av vardagen (Johansson, 2007).  

Detta kan också ha med ensamhet och isolering bland de äldre och att de sällan träffar någon 

som förgyller deras tillvaro. Vilket också kan ha sin grund i vilken kontakt man har med sina 

anhöriga. Men min tolkning är att innebörden av volontärens insatser är betyder mycket för 

dessa personer. Genom de frivilligas insats blir resultatet att några människor blir mindre 

ensamma och får hjälp (Nordén, 2006).  

6.4 Volontärer 
Volontärarbetet innebär glädje och vänskap samt gemenskap skriver volontärerna samt att 

man tycker det känns som att man gör nytta och bidrar med något gott för någon annan 

människa. Att vara frivillig tror Lena Liljeroth verkar ligga i en persons personlighet. 

Frivillighet kräver brinnande andar, eldsjälar (Liljeroth, 2006). Önskan om att utnyttja tiden 

på ett meningsfullt har volontärerna givit som anledning till att de valde att bli volontär. 

Drivkraften samt motiven till att engagera sig som frivillig skulle kunna vara rent altruistiska. 

Altruism kan översättas som oegennytta, eller i andra synonyma begrepp kan det beskrivas 

som människokärlek och osjälviskhet (Tornstam, 2005). Andra orsaker till valet var att 

engagera sig som volontär var att göra något gott för andra.  

I den forskning som finns om frivilligarbetaren konstateras att många av dessa människor har 

en önskan och en vilja att göra något för andra medmänniskor. Man måste ha tid, men 

motivationen kan bidra till att man känner att man har tid till att göra detta. Det man tycker är 

roligt och viktigt prioriterar man, oavsett vad det än är (Liljeroth, 2006).  
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Framförallt att person kemin stämmer överens anger man som en viktig sak samt att man trivs 

ihop är viktigt att tänka på när den äldre ska till en volontär. Människors ömsesidiga givande 

och tagande är något som man diskuterat i många år. Det kan sägas att detta bygger på 

utbytesteori och det är ur dessa tankegångar som begreppet reciprocitet vuxit fram som ingår i 

samhälls- och beteendevetenskapliga forskningen. Med begreppet syftar man på det 

ömsesidiga i sociala relationer. Individer som ingår i ett socialt samspel åtar sig rättigheter 

och skyldigheter gentemot varandra. De flesta mår också bra om denna balans mellan 

individerna infinner sig (Tornstam, 2005). Att man har gemensamma intressen är en annan 

viktig sak som de svarande har skrivit som en väsentlig sak att tänka på när de äldre ska få en 

volontär samt flera av dem skriver även att åldern inte har någon betydelse utan det är 

viktigare att det stämmer överens mellan dem. Omsorg ges i ett möte mellan två personer, en 

som ger och en som tar i mot. Till grund för det omsorgsinriktade arbetet ligger 

engagemanget hos givaren. Avgörande är också mottagarens medbestämmande samt 

delaktighet. Omsorgens mål bygger på välbefinnande och livskvalité (Johansson, 2007). 
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7. Sammanfattande analys 
Syftet med uppsatsen är att beskriva Volontärverksamheten i Gävle kommun, hur 

verksamheten fungerar och på vilket sätt den uppfattas av volontärer och de äldre samt om 

den fyller sin egentliga funktion och målsättning. Vidare studeras vad det är för drivkrafter 

som finns till att människor engagera sig som volontär.  

Volontärverksamhetens mål är 

• Skapa gemenskap, trivsel och trygghet 

• Skapa nya möten mellan människor 

• Hjälpa till att bryta isolering 

 

Det svenska projektet ”Äldre i samhället” där Tornstam var projektledare under 1980-talet, 

startade man då med några helt nya teoretiska utgångspunkter. Den mest centrala var den så 

kallade resursperspektivet som vann stor popularitet.  Som innebar att vi inte ska se de äldre 

som problem utan som resurser, det fokuserades på det friska ett sätt som senare kom att 

kallas för det salutogena perspektivet efter Antonovsky. Medvetandet om åldrandet ur ett 

eländesperspektiv runt de äldre samt ur ett resursperspektiv skapade tidigt ny kunskap i 

forskningsprocessen (Tornstan, 2005). Detta kan kopplas till Volontärverksamhetens mål att 

man vill satsa på det friska hos de äldre, om inte annat vill man med sina insatser försöka att 

bevara det friska hos del äldre.  

 

Volontärerna uppgav att bryta isolering som en orsak till att de äldre ville ha hjälp, detta kan 

kopplas till de uppfattningar man har om äldre, eller verksamhetens mål. Detta kan kopplas 

till den filosofiska teorin där man tror att ensamhet beror mest på människors egna 

upplevelser. Att vara socialt isolerad, att ha få sociala kontakter behöver inte innebära att man 

nödvändigtvis upplever en inre känsla av ensamhet. Enligt den psykologiska teorin, uppfattas 

ensamhet som något negativt och anses vara en reaktion av yttre belastningar (Ibid). 

 

Majoriteten av de äldre kände inte till verksamhetens mål, vilket även kan kopplas till deras 

hörselnedsättning eller synnedsättning (Heap, 1995). Men majoriteten av volontärerna kände 

till verksamhetens mål, och detta kan kopplas till introduktionsmötet som man har chans att 

gå på när man ska börja som volontär.  
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Planering inom socialt arbete, anställda inom socialförvaltningar, försäkringskassor och 

skolor anses vara svåra att styra över eftersom de har ett stort inflytande över sitt arbete. 

Genom att de finns lösa kopplingar till olika enheter vidmakthåller de sin självständighet. 

Många arbetar självständigt inom projekt med stora möjligheter att utforma målen för 

verksamheten och bestämma vilka metoder de ska använda (Denvall och Jacobson, 1998). 

Kanske är det just därför som framförallt de äldre inte känner till verksamhetens mål så noga. 

När det gäller att arbeta på individnivå är verksamheten inom socialt arbete inriktad på att 

förändra eller skydda individer. Det finns här en inbyggd konflikt mellan behovet av service 

och bistånd samt samhällets intressen (Ibid). Koppling till att verksamheten vänder sig till alla 

äldre i kommunen, inte bara dem som har någon form av tidigare hjälp från samhället.  

 

Geografiskt sett i landet finns det lokala frivilliga organisationer som samverkar med andra 

frivilliga organisationer som har skilda inriktningar eller specialiteter (Ibid). Att man vill 

samverka med andra i kommunen för att nå ut till alla och visa allt det som finns för äldre och 

som är frivilligt socialt arbete. Samverkan krävs med andra organisationer för att komma åt 

alla äldre i den berörda kommunen. För att rekrytera flera till de frivilliga organisationerna 

behövs samverkan med fler organisationer (Nordén, 2006).  

  

De flesta av dem som var volontärer var pensionärer. Det är de pigga och aktiva äldre som 

söker sig till pensionärsföreningar.  Dessa grupper är underrepresenterade i jämförelse med 

grupper där de gamla och senila finns som är överrepresenterade fån samhällets perspektiv när 

det gäller äldres hälsa (Tornstam, 2005).  

  

Äldres uppfattning av verksamheten var mycket positiv, ingen hade något negativ att säga 

alls. Detta kan kopplas ihop med hemtjänsten brister eller avsaknaden av anhöriga.  

Undersökningar visar att de äldres erfarenheter och uppfattning av offentlig omsorg visar en 

positiv bild, och de flesta föredrar offentliga insatser framför anhörigas hjälp (Johansson, 

2007). 

  

Volontärernas uppfattning av verksamheten var också positiv.  

Frivillig organisationernas arbete genererar ett starkt engagemang som är mycket 

betydelsefullt i sig. Många av dem som verkar i organisationerna, som anställda eller 

oavlönade volontärer, mår själva bra genom att utföra sina insatser. Kanske är det just detta 

som är nyckeln till deras framgångar (Liljeroth, 2000).  



 36 

Min uppfattning ä att flera av dem använde de frivilliga tjänsterna som ett hjälpmedel istället 

för att ta hjälp från hemtjänsten eller annat. Dagens hemtjänst böjar allt mer bortse från de 

äldres sociala behov, och hjälpen ges under former som varken ger utrymme eller uppmuntrar 

till delaktighet från omsorgstagarens sida. Omsorgstagarna möter en hemtjänst som allt mer 

fokuserar på de fysiska aspekterna för att de äldre ska kunna bo kvar i hemmet (Ibid).  

  

Drivkrafterna till att engagera sig som frivillig berodde mest på att man ville göra något gott 

för samhället eller att man ville vidga sitt eget sociala nätverk. 

Att vara delaktig i samhällslivet har stor betydelse för välbefinnandet. De som ägnar sig åt 

obetalt arbete inom den offentliga sektorn, jämfört med inom familjen eller vänskapskretsen, 

får större uppskattning, har mer mångsidigt nätverk och en starkare känsla av personligt 

ansvar (Johansson, 2007).  

Frivilligarbetaren känner sig värdesatt, för att deras ansträngningar betyder något och för att 

de ges en möjlighet till personlig utveckling (Ibid).  

Orsaker till att man vill engagera sig som frivillig: 

• Man vill ha sysselsättning 

• Man vill ha en uppgift och känna sig behövd 

• Man vill hjälpa andra människor 

• Man håller sig igång och sysselsatt 

  

Om dessa frivilliga insatser är ett komplement eller resurs för den kommunala omsorgen är en 

svår fråga då alla har olika svar på denna fråga. Men jag skulle vilja referera till samordnarens 

ord att till dem som har hemtjänst är det ett slags komplement till dem, och för dem som bor 

ensamma utan någon hjälp alls, för dem är det en resurs.  

När det handlar om hemtjänstens arbete menar många äldre att man får vad man betalar för, 

det vill säga att hemtjänstens insatser inte kostar dem så mycket, men å andra sidan ger de 

dem inte så mycket heller (Ibid).  
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8. Diskussion 
Möjligheten till att få genomföra denna studie var verkligen en spännande uppgift att prova 

på. Anledningen till att jag valde att göra just denna studie om den här verksamheten hade 

inget direkt att göra med att jag själv är delaktig i den. Utan det var för att man har satsat på 

den här verksamheten genom att delvis göra den permanent istället för att vara ett projekt och 

sedan berör den nu alla de äldre inom hela kommunen. Därför ansåg jag det intressant att 

studera detta för att få vetskap om vad volontärer samt de äldre har för uppfattning av 

verksamheten samt vad de har för uppfattning av varandras insatser.  

De flesta av volontärerna kände till Volontärverksamhetens mål samtidigt som anledningen 

till att man ville engagera sig som volontär berodde bland annat på att man ville göra en insats 

för samhället. Fler av volontärerna uppgav att de trodde att de äldre ville bryta sin isolering i 

hemmet när de tar hjälp av verksamheten. Detta fenomen ingår i verksamhetens mål och jag 

upplever det som väldigt vikigt att så många av volontärerna tog upp detta problem. Eftersom 

jag själv vet utifrån min egen förförståelse att problemet med ensamhet bland de äldre är stort. 

Särskilt med tanke på att den kommunala omsorgen idag inte kan tillfredsställa dessa behov 

hos de äldre, istället ser man endast det primära hos de äldre. Men de behöver så mycket mer 

än att någon kommer och diskar och bäddar sängen åt dem. Därför tycker jag att det är bra att 

det finns dessa frivilliga verksamheter som kan gå in här och komplettera den kommunala 

äldreomsorgen, så att de äldre kan få sina behov tillgodosedda samt att man på detta sätt 

kanske kan försöka förhindra eller bryta isolering och ensamhet hos de äldre. De äldre uppgav 

också att volontärens besök betydde väldigt mycket för dem samtidigt som de fick en 

möjlighet till att komma ut i friska luften en stund har de någon att samtala med.   

Jag blev verkligen förundrad över vilka konkreta svar jag fick av dem som jag genomförde 

telefonintervjun med, det var något som jag inte hade förväntat sig. Många gånger när man 

talar med äldre människor, eller folk överhuvudtaget är det mycket lätt att man kommer från 

ämnet för att prata om andra saker. Vilket självklart hände ibland, men samtidigt var det rätt 

lätt att få konstruktiva svar på de frågor jag hade, vilket gladde mig, istället för att man får 

sitta och sålla bort en massa som inte är relevant. 

Vid närmare reflektion när jag gick igenom svaren från frågeformulären insåg jag att den här 

frågan kring om det frivilliga arbetet är ett komplement eller en resurs till omsorgen, gjorde 

att jag hade faktiskt kunna ställt denna fråga till både de äldre samt volontärerna för att se vad 

de anser att det är för dem. Tydligen är denna fråga svår att få svar på då svaren blir olika 

beroende på vem man frågar. Detta anser jag verkligen att den framtida forskningen kan 
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fokusera på vilket av dessa fenomen som egentligen gäller, och ska det verkligen behöva vara 

på det sättet. 

Man hade också kunnat fråga de äldre om de hade hemtjänst eller annan hjälp, för att på det 

sättet få en bild över om verksamheten har nått sitt syfte med att de ska gälla för alla äldre i 

kommunen.  

Tidigare forskning och studier är rätt knapphändiga när det handlar om frivilligt arbete, 

eftersom detta arbete har verkat i det tysta under allt för många år enligt min mening. Genom 

mitt arbete här hoppas jag att det ska väcka intresse för denna typ av frivilligt arbete. Och 

framförallt att detta arbete visar vilken enormt stor och bra verksamhet det här faktiskt är, och 

att det faktiskt finns på flera olika håll i samhället fast man kanske inte vet om eller känner till 

det. Forskningen och studierna kring de äldre och åldrandet är också rätt gamla. Dessa borde 

uppdateras anser jag då de äldres situation i dagens samhälle har förändrats drastiskt på grund 

av samhällets utformning samt de olika krav som ställs på människor idag.  

Studiens styrkor bygger på att den utgår från ett relativt säkert informationsmaterial eftersom 

det baseras på de svarandes egna tankar och reflektioner kring verksamheten som de är 

delaktig i. En annan styrka med studien är att den riktar sig till socionomer, som i dagens läge 

kanske inte känner till det frivilliga arbetets engagemang samt deras arbete. Ju fler som 

känner till deras arbete och vad de arbetar med eller kan arbeta för kan därmed skapa en större 

förståelse samt ett intresse till en samverkan i framtiden.  

Genom den här studien lyfts det frivilliga arbetet fram i ett positivt ljus särskilt när det gäller 

frivilligt socialt arbete för de äldre. Som verkligen är en stor insats och är en tillgång till den 

kommunala omsorgens arbete. För att det frivilliga arbetet ska kunna nå ut till alla äldre i 

kommunen behövs samarbete med andra verksamheter som då kan vara socionomer. Detta 

eftersom det frivilliga arbetet vill nå ut till och beröra även de äldre som inte har någon hjälp 

från samhället i form av hemtjänst eller dylikt.  

Studiens svagheter skulle kunna vara att jag som forskare själv är delaktig i den verksamhet 

som jag valt att göra en studie kring. På det viset kan studiens innehåll samt analys styras av 

de uppfattningar som jag själv har inför dessa frågor. Detta har jag haft med mig under hela 

studiens gång och har därför försökt att vara så konstruktiv som det går i de olika delar som 

jag behandlar i arbetet.  

 
"Det du gör för ett barn idag kan ha betydelse om hundra år - 

och det du gör för en gammal människa nu är ditt tack för att du finns!"  
(Tage Danielsson). 
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Bilagor 

Bilaga 1 
FRÅGEFORMULÄR 

till de äldre inom Volontärverksamheten 
 

Vänligen besvara följande frågor med ett eller flera X i rutan, eller skriv 
med egna ord på den streckade raden. 

Frågeformuläret är helt anonymt. 
 
Datum………………………… 
 
1.  Jag är 

 
� Kvinna 
� Man 

 
 
2. Hur fick Du kännedom om Volontärverksamheten? 
 

� Genom hemtjänst 
� Genom distriktsköterska 
� Genom anhörig/bekant 
� Affisch, anslag 
� Tidning 

 
3. Vad var det som gjorde att Du blev intresserad att träffa en volontär? 
 
Svara med egna ord…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
4.  Hur ser Du på att Volontärverksamheten finns som resurs för äldre? 
....................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
5.  Har Du någon insikt om vad Volontärverksamhetens har för målsättning med sin 
verksamhet? 
 
Svara med egna ord…………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
6. Vilka egenskaper anser Du är viktiga att en volontär har?   
 
Svara med egna ord…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
7. Vad gör Du och Din volontär när ni träffas? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
8. Känner Du att Du vill göra mer saker tillsammans med Din volontär än vad ni gör 
idag? 
 
Svara med egna ord…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
9. Hur ofta får Du besök av Din volontär? 
Vill Du ha fler besök?  
 
Svara med egna ord…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
10. Vilket känns viktigast för Dig att det stämmer överens mellan Dig och din volontär, 
eller att din volontär bor i samma område som Dig själv? 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................

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

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

 
11. Upplever Du volontärens besök som ett positivt eller negativt arbete? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 
12. Berätta vad volontärbesöken betyder för Dig? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Extra vid behov: 
 
Hur känns det att ha en volontär som besöker Dig? 
 
På vilket sätt upplever Du din kontakt med Din volontär? 

 
 

TACK för Din medverkan! 
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Bilaga 2 
FRÅGEFORMULÄR 

till volontärer inom Volontärverksamheten 
Vänligen besvara följande frågor med ett eller flera X i rutan, eller skriv 

med egna ord på den streckade raden. 
Frågeformuläret är anonymt. 

 
Datum………………………………. 
 
1. Jag är 

 
� Kvinna 
� Man 

 
 

2. Sysselsättning? 
 

� Förvärvsarbetande 
� Arbetssökande 
� Studerande 
� Sjukskriven 
� Pensionär 
 
� Annat……………………………………………………………………………....... 

 
 
3. Hur fick Du kännedom om Volontärverksamheten? 
 

� Annons, anslag eller affisch  
� Genom vänner/bekanta 
� På någon annan verksamhet 
� Tidning 
 
� Annat……………………………………………………………………………………. 

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

 
4. Hur kom det sig att Du blev volontär? 
 
 

� Vill utnyttja tiden på ett meningsfullt sätt 
� Viljan att vidga eget socialt nätverk 
� Önskan att göra en insats för samhället 
 
� Annat……………………………………………………………………………………. 

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

Erfarenheter kring verksamheten 
 

5.  Har Du deltagit i introduktionsmötet som Volontärverksamheten anordnat? 
 
 

� Ja, det har jag 
� Nej, det har jag inte 

 
 
6. Upplever Du att Du fick tillräckligt med information vid introduktionsmötet? 
 

� Ja, den var vägledande för min uppgift 
� Nej, den gav mig inte någon vägledning 
� Har inte deltagit i något introduktionsmöte 

 
 
7.  Känner Du till Volontärverksamhetens mål? 
 
 

� Ja, det gör jag 
� Nej det gör jag inte 

 
 
På vilket sätt upplever Du att Volontärverksamheten uppfyller sina mål? 
 
Svara med egna ord…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
8. Vad är enligt Din uppfattning mest väsentligt att tänka på när den äldre tilldelas en 
volontär? 
 

� Att volontären och den äldre är nära varandra i ålder 
� Att de bor i samma område 
 
� Annat……………………………………………………………………………………. 

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

 
 

9. Hur upplever Du ditt tidsmässiga engagemang som frivillig inom     
Volontärverksamheten? 
 

� Lagom stort, som jag vill ha det 
� För stort, vill minska det 
� För litet, vill öka det 

 
 

Din uppfattning av frivilligarbetet 
 

10. Hur ofta är Du engagerad som frivillig för Volontärverksamheten? 
 
Svara med egna ord…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
11. Vad innebär volontärarbetet för Dig? 
 
Svara med egna ord…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
12. Vad upplever Du som volontär att Du tillför den äldre och dennes vardag? 
 
Svara med egna ord…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
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Din uppfattning om de äldres behållning av frivilligarbetet 
 

13. Vilken är Din uppfattning om vad den äldre önskar få ut av Volontärverksamheten? 
 
Svara med egna ord…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
14. Hur upplever Du att Din äldre (uppdragsgivare) tycker att omfattningen av 
kontakten med dig som volontär är? 
 

� Han/hon är nöjd med tiden 
�  Önskemål om mer tid 

 
 
15. Har du några förslag på aktiviteter eller annat som skulle kunna gynna och glädja 
de äldre? 
 

� Ja, Vad?............................................................................................................................. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………....... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
� Nej, det är bra som det är 

 
TACK  

för Din medverkan! 
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