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A fellow-beeing and a friend – a golden existence  
Voluntary visitingservice in Trollhättan 

 
 
The essay deals with questions concerning the reasons, difficulties and subjects for rejoicing 
which various people experience when visiting "voluntarily" old, lonely people in the 
congregation of Trollhättan. What knowledge is developed and which values are formed? 
How is aging and solitude experienced? 
 
The visits are co-ordinated by two lay workers employed by the Swedish Church. The study 
is built on oral interviews in April and May 2003 from a questionaire using open questions. 
The research group consists of six women between 65-80 of age with 1-30 years´ 
experience. 
 
Inner reasons, contact with other people in similar situations, positive responses to visits, 
and meetings in the visiting service group seem to be the principal driving forces.  
The difficulties and subjects for rejoicing are described with great emotion and reveal a 
large scale of social competence. The visits usually brighten the existence for the elderly 
resulting in a friendship valuable to both parties. Valuable knowledge and experience in the 
care of the elderly and relations are developed in the visiting service group. Solitude, aging, 
illness and immobility may cause anxiety to both visitors and those visited. 
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Sammanfattning 
 
 

Uppsatsen handlar om vilka motiv, svårigheter och glädjeämnen olika personer 
upplever som "frivilliga" besökare hos ensamma äldre personer i Trollhättans 
församling. Vilka kunskaper utvecklas och vilka värden gestaltas? Hur upplevs 
åldrande och ensamhet? 
 
Besöken samordnas av två diakoner anställda av Svenska kyrkan. Studien bygger på 
muntliga intervjuer i april och maj 2003 enligt ett frågeformulär med öppna frågor. 
Undersökningsgruppen består av sex kvinnor i åldrarna 65-80 år med 1-30 års 
erfarenhet av besökstjänst.  
 

Inre motiv kopplat till personliga egenskaper, kontakt med andra i liknande situation, 
positiva besök och möten i besökstjänstgruppen är de främsta drivkrafterna. 
Svårigheter och glädjeämnen skildras med medmänsklighet och visar på stor social 
kompetens. Besöken lyser i regel upp tillvaron för de gamla i en vänskap som är 
berikande för båda parter. Värdefulla kunskaper och erfarenheter om äldrevård och 
relationer utvecklas i besökstjänstgruppen. Ensamhet, åldrande, sjukdom och orörlighet 
kan väcka ångest både hos besökare och hos dem som besöks. 
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Människor lever i dag ofta längre bort från sina anhöriga, tempot i samhället är högt, 

resurserna till äldreomsorgen är begränsade och vårdpersonalen har inte längre tid i samma 

utsträckning som förr att sitta ner och prata en stund med sina vårdtagare. Det har därför blivit 

allt vanligare att samhället aktivt uppmuntrar pensionärer i olika intresseorganisationer till 

"frivilligt arbete" som komplement till de kommunala insatserna inom äldreomsorgen 

(Jeppsson Grassman & Svedberg, 1995). Många svenskar är engagerade i frivilligrörelser och 

ser man till ekonomiska nyckeltal ligger Sverige internationellt sett väl framme (Jeppsson 

Grassman, 1998). Begreppet socialt kapital har kommit att framstå som en möjlighet att finna 

effektiva lösningar på sociala, ekonomiska och organisatoriska problem och avgörande för 

detta är graden av tillit mellan människor (Rothstein, 1998).  

Ingen människa orkar i längden att leva helt ensam. Förr eller senare kommer hon 

till en gräns då hon inte orkar längre. Besökstjänst är en av de viktigaste arbetsformerna för 

diakonin i Svenska kyrkan och utan uppsökande verksamhet kan inte denna fungera säger 

ärkebiskop Bertil Werkström i sin inledning till en handbok för besökstjänst (Jansson, Linde, 

Lindström, C., Lindström, H-E, Nordblom & Olivius, 1991). Den handlar om den ofrivilliga 

ensamhetens människor och hur man kan möta dem. Vårt samhälle kommer alltid att vara 

beroende av levande och medkännande människor som bryr sig om varandra av egen fri vilja 

och utan tanke på belöning. 

Den offentliga vården och omsorgen om äldre ger under olika tider uttryck för 

olika föreställningar om äldre och det goda och dåliga åldrandet. Sedan slutet av 1930-talet 

har föreställningen om åldrande som "social död" och uteslutande ur samhället som något som 

måste motverkas, behärskat fältet. Det goda åldrandet har fokuserats på de äldres 

återintegrering i samhället genom arbete och aktivitet (Gaunt, 1996). Det finns företrädare för 

olika kampanjer med inriktning på de äldre med slagord som "arbete till äldre" "meningsfull 

sysselsättning till äldre", "mot passivitet och isolering" och "äldre vill, äldre kan, äldre duger". 

Gemensamt för alla dessa aktörer är att de är engagerade i en kamp om att bevaka och strida 

för det goda åldrandet. Hur detta ska ske och vad som är gott åldrande är inte alldeles 

självklart (Bringlöv & Wahlström, 1997). 

Den nya livssituationen som pensionerad kan innebära en kris av kortare eller 

längre omfattning, då en stor del av personligheten inte längre tas i anspråk, säger Ohlin i en 

studie, som bygger på intervjuer våren 2001 med 44 nyligen pensionerade personer (16 män 

och 28 kvinnor, både hög och lågavlönade) från olika arbetsplatser i Stockholm (Ohlin, 

Hellen & Rinman, 2002). Man fann då att få motsvarade den "klassiska" bilden av glad 



 5

pensionär med sommarstuga, barnbarn, Rhodosresor, kurser i släktforskning, akvarellmålning 

och enstaka ideella arbeten. Intrycket från forskarna var snarare att de pensionerade hade 

slängts ut på djupt vatten och med viss möda lyckats simma. De hade fått orientera sig i den 

nya tillvaron ensamma och i ett antal fall hade de lyckats hitta en deltidsförankring i 

arbetslivet. De pensionerade, som var bäst anpassade i sin nya roll föreföll paradoxalt nog 

vara de som haft en problematisk relation till sin arbetsgivare och som sett positivt på att 

lämna sin arbetsplats. En meningsfull verksamhet skulle alltså kunna påverka fysisk och 

psykisk hälsa och minska kraven på vård och på samhällets resurser. Ökad användning av 

människornas kapacitet kan också komma samhället till godo. Krav på sådant deltagande 

kommer säkert att öka i framtiden säger Ohlin. 

Det finns en ensamhet som är frivillig och självpåtagen och en del människor 

väljer att leva så (Jansson et al. 1991). Det är dock många som lever i en ofrivillig isolering 

och den är kanske vårt samhälles största gissel. Man kan också tala om olika typer av 

ensamhet. Den yttre ensamheten är lättare att beskriva. Var sjunde svensk sägs lida av 

oönskad ensamhet. Femton procent känner sig ensamma. Den inre ensamheten är mer osynlig 

och det krävs ganska erfarna ögon och starka känselspröt för att upptäcka den bakom en 

glittrande fasad. Den inre ensamheten kan bero på trötthet och depression. Man känner sig 

hjälplös och har svårt att få ordning på sitt liv. En person med dålig hörsel kan vara generad 

för att ständigt be andra tala högre och en synskadad som inte får veta vad andra ser hamnar 

lätt utanför. För invandrare som inte kan språket eller förstår kulturens olika yttringar i det 

nya landet kan upplevelsen av isolering bli massiv. De flesta kriser - utvecklingskriser eller 

traumatiska kriser - leder till olika former av ensamhet. Att gå igenom en skilsmässa, att mista 

en nära anhörig, att bli allvarligt sjuk kan vara svårt att acceptera (Jansson et al. 1991). 

Frivilligt socialt arbete kan vara en lösning. Det är en avskild men betydande sektor 

i samhället (Bringlöv 1997). Den existerar i nära relation till den offentliga vården och 

omsorgen om äldre. Med hjälp av Pierre Bourdieus begrepp kan det frivilliga sociala arbetet 

placeras in på vårdens och omsorgens fält (Bourdieu citerad i Broady & Palme, 1986/87). De 

aktiva är aktörer som samlas kring något gemensamt som de tror på som något värdefullt och 

som de strider för. Parallellt till Bourdieus fältteori har Anthony Cohen idéer om 

gemenskapers symboliska betydelse (Cohen citerad i Broady & Palme, 1986/87). Han skiljer 

på struktur och mening och anser att gemenskap är en symbolisk konstruktion som för 

människor samman. Användarna fyller symbolerna själva med mening. Både Bourdieus kamp 

och Cohens symboler kan användas av många utan att ha samma betydelse för dem. 
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Frivilligt socialt arbete brukar definieras som "insatser i organiserad form för 

andra än närstående" (Liljeroth, 2000). Det drivs utan vinstsyfte och medarbetare och 

sympatisörer bestämmer själva inriktning och utformning. Idrotten och fritiden har flest 

frivilligarbetare. Vård och omsorg har bara en mindre del, men det är här frivilligarbetet kan 

väcka heta känslor. Associationerna går till välgörenhetstanter, klappar på huvudet och 

förödmjukelse. Att låta omsorg om människor - ibland till och med om medlemmar i den 

närmaste familjekretsen - utföras av andra än representanter för den gemensamma sektorn är 

osvenskt och tillhör en förgången tid kan det heta. Den politiska inriktningen sedan 1940-talet 

när Alva Myrdal m.fl. hävdade att all vård och omsorg skulle skötas i kommunal och statlig 

regi har genomsyrat välfärdens Sverige (Liljeroth, 2000). När sedan besparingarna under 

1990-talet kom har det blivit nödvändigt att lita till frivilliga krafter igen. Frivilligarbetet 

kräver brinnande andar och eldsjälar. Här fungerar inte 9-5 mentaliteten. Det är 

frivilligsektorns styrka men också dess akilleshäl. 

Försök att stimulera pensionerade till frivilligarbete genom att hjälpa andra äldre 

refererades av Westerberg (2000). Han menade att anledningen till att detta misslyckades var 

att pensionerade inte led brist på sysselsättning. I Sverige finns inte heller den anglosachsiska 

traditionen av ideellt arbete. Ointresset kan också bero på att ett sådant obetalt arbete inte 

svarar mot den yrkesmässiga identiteten (Ohlin, 2002). I Bringlövs rapport menade några 

representanter från olika organisationer att det var svårt att få med yngre pensionärer i 

frivilligt arbete, eftersom de upplevdes som "en annan sort" som inte var intresserade av de 

gamla "folkhemsidealen" (Bringlöv, 1997). Andra menade att de nypensionerade bara ville 

"leka av sig" och njuta av friheten, men kunde tänkas dyka upp och hjälpa till senare.  

Motivation för att engagera sig i frivilligt socialt arbete kan ha samband med en 

strävan hos människan att leva ett så meningsfullt liv som möjligt (Revstedt, 1986). I en 

positivt formulerad holistisk-dynamisk teori om motivation sägs att denna strävan är 

sammanfattningen av människans innersta natur dvs. att vara konstruktiv, målinriktad, social 

och aktiv.  Med "meningsfullt" menar då Revstedt att man väljer att svara för sig själv och 

sina möjligheter. Vad är det som sätter igång beteendet, vad är det som anger riktningen och 

vad är det som upprätthåller det hela är tre huvudfrågor i denna motivationsteori (Granbom, 

1998). Svaren blir att orsaken kan upplevas som ett behov, en drift av inre natur 

(personlighetsegenskaper) eller av yttre natur (att vilja uppnå ett bestämt mål) (Cofer citerad i 

Granbom, 1993). Den inre motivationen har störst betydelse (Niklasson citerad i Granbom, 

1993). Niklasson påvisar att vad en människa använder sina resurser till är helt och hållet 

beroende på hennes motivation, dvs. hennes önskningar, krav och behov. Då man själv 
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bestämmer kommer motivationen inifrån och individen engagerar sig i aktiviteter för att det är 

intressant eller viktigt och inte för att någon annan säger att man skall göra något. 

Enligt Spitzberg och Cupach är kompetens inte ett rent psykologiskt fenomen eller 

enbart ett beteende (citerade i Granbom, 1998). Det är mer komplext och innehåller fyra 

faktorer, motivation, kunskap, färdighet och utfall. Motivationen ingår alltså som en del i en 

relationskompetens och har betydelse för möjligheten till lyckade relationer. 

Samarbetsförmåga är av central betydelse eftersom ett möte mellan individer åtföljs av 

reaktioner som kan utlösa ett närmande eller ett undvikande. Hur den första reaktionen blir 

kommer att vara avgörande för den fortsatta interaktionen. 

Behov kan tillfredställas med hjälp av kommunikation, genom att man får 

kunskap och kan förstå sig själv, genom att man blir bekräftad, genom att man känner 

tillhörighet eller genom att man kan kontrollera tillvaron (Granbom, 1998). Dessutom kan 

kommunikationen bidra till utveckling och självförverkligande. I ett samarbete är det viktigt 

att kommunikationen fungerar som en relation mellan två vuxna individer. 

Kyrkans besökstjänstgrupp har funnits i Trollhättans församling sedan början på 

1970-talet (Ref. van der Poel, A.; Klingborg, K.). Det är ett sätt att bl. a. möta ensamhet, 

sprida engagemang och ge "aktiva pensionärer" en meningsfull sysselsättning. År 2000 fick 

församlingen en stor donation av Britta Lundqvist att användas för hjälp till äldre ensamma 

och behövande. Britta Lundqvist ägde flera fastigheter i centrala Trollhättan. Trots att hon inte 

hade speciellt mycket kontakt med kyrkan själv så fann hon att Svenska kyrkans verksamhet 

betydde mycket för att bryta de äldres isolering. Enligt testamentet skall en stiftelse förvalta 

medlen, som årligen delas ut till olika ändamål och projekt. Detta har bl. a gjort det möjligt 

för två diakoner att bedriva ett mer uppsökande arbete för att hitta människor som har svårt att 

lämna sin bostad och vill ha besök. Man har då främst samarbetat med hemtjänstpersonalen 

inom ett geografiskt område i Trollhättan.  

 Besöksgrupperna i Trollhättans församling träffas regelbundet med stöd av en 

diakon för att utbyta erfarenheter och öka sina kunskaper. Studiecirklar kring diakoni och 

besökstjänst har också anordnats. Besökstjänst innebär möten mellan olika människor och 

genom praktiska övningar och träning försöker man utveckla sina kunskaper på olika sätt. De 

praktiska ramarna är viktiga att beakta och det betonas att besökaren är gäst och underordnar 

sig de lagar som råder i olika hem. Ca 1½ timme rekommenderas och besöket bygger på att 

man skall försöka skapa en förtroendefull relation mellan besökare och dem som besöks. Alla 

har tystnadsplikt. Om det uppstår svårigheter i kontakten har dock besökarna rätt att få hjälp 

av någon annan person med tystnadsplikt, t ex en präst eller diakon. Om man upptäcker att 
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relationen inte fungerar av någon anledning är det bättre att vara ärlig och lyhörd för sina egna 

och motpartens känslor än att dölja dessa. Om ett gott möte skall komma till stånd måste vi 

lära känna oss själva för att kunna se andra tydligt. Det gäller att ge sig ro att lyssna inte bara 

till orden som sägs utan också till sammanhangen bakom dem. 

 Vänskap bygger på att man förblir vänner. En diakonal omsorg räcker däremot 

så länge den behövs men inte längre (Jansson et al. 1991). Den är till för att en människa själv 

skall komma på fötter, hitta egna gemenskapsformer eller komma ur en kris. En sådan insats 

bygger i regel på ett visst mått av nyttig distans. Besökstjänsten rör sig i detta spänningsfält 

mellan vänskap och praktisk omsorg. Det är viktigt att tala om detta när en ny kontakt skall 

etableras. Frågor som bör ställas är: Vad är syftet med kontakten? Vad vill jag? Vad vill den 

jag besöker? Vilka motiv har jag som hembesökare, vilka motiv har den som besöks eller 

uppdragsgivaren? Det är viktigt att handplocka deltagarna i besökstjänsten. Vi har olika gåvor 

att använda i olika uppgifter under olika perioder i vårt liv. Om jag själv är inne i en akut kris 

eller tyngs av bekymmer och sorger orkar jag troligen inte att vara medmänniska förrän jag 

har bearbetat min egen kris. Då kan den erfarenheten bli en tillgång. En organiserad 

besöksverksamhet är ett lagarbete. Att de frivilliga besökarna samlas som grupp är en lika 

viktig del av arbetet som själva besöket. Går vi med bud om gemenskap måste vi komma från 

en gemenskap säger handboken. För att orka med en längre insats är det en styrka att veta att 

jag inte är ensam. 

Varje tid har sina "inneord". Under senare tid har etik, människosyn och i viss 

mån gudsbild används flitigt i media (Jansson et al.1991). Orden används med skiftande 

innebörd. Vilka etiska regler bör då gälla i besökstjänsten? Naturligtvis är människosynen 

viktig för hur jag bemöter andra människor. En upprättande kontakt i ett möte med en annan 

människa kan bli avgörande. Det handlar då inte i första hand om en psykoterapeutisk kontakt 

utan om att möta en medmänniska. I det mänskliga livet ingår relationer som en viktig 

komponent. När man blir äldre kan jämnåriga ha dött, liksom make eller maka. Eventuella 

barn och barnbarn är upptagna av "sitt". Att bli en medmänniska i dessa situationer kan vara 

berikande för båda parter. Om man märker att besöken alltför mycket blir ett sätt att 

tillfredställa egna behov bör man dock fundera igenom sina motiv rekommenderar handboken 

(Jansson et al.1991). En etisk princip är att man har en viss kunskap om sig själv och om sitt 

sätt att möta människor. Att som frivilligarbetare inte ta emot gåvor av ekonomiskt värde och 

att inte ge löften som man inte kan hålla är andra etiska principer som bör beaktas. 

Förmågan till relationer är olika. Många människor har svårt att skapa eller 

uppleva kontakt. Närheten kan orsaka oro samtidigt som det finns en längtan efter att få vara 
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relaterad till en annan människa. Ibland kan det vara svårt att se både det goda och det onda i 

människan. Väntjänst betyder "tjänst som görs för vänskaps skull" och det kan handla om en 

grupp som utför organiserad, ideell verksamhet bl. a i form av sällskap och stöd till gamla, 

säger Johansson 1998 (citerad i Olby, 2001). Han menar att väntjänst kan vara en möjlighet 

att vara en "tillskyndare av vänskap" genom att föra samman de hjälpgivare och 

hjälpmottagare som kan tänkas passa ihop. Tanken bakom är att vänskapen skall få en chans. 

Det ser han som en speciell typ av "vänskapsintervention". 

Nieminen ser besökstjänst, väntjänst och kontaktverksamhet som ingående i ett 

annorlunda omsorgssystem än det offentliga och med möjlighet att framför allt kunna fylla 

emotionella och existentiella behov (Niemininen, 1992 citerad i Olby, 2001). Insatserna 

betyder mycket också för insatsgivarna och hon menar att altruism (osjälviskhet, 

människokärlek) är ett vanligt motiv. Hon uppmärksammar betydelsen av 

ömsesidighet/utbyte och vänskapens väsen, men hon lyfter också fram besvikelsen när 

ömsesidighet inte uppstår som förväntat. 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att finna vilka motiv, svårigheter, glädjeämnen och vilken betydelse i 

form av uppskattning och social samvaro olika personer upplever som "frivilliga" besökare. 

Vilka kunskaper och erfarenheter utvecklas och vilka värden gestaltas? Hur upplevs åldrande 

och ensamhet? 
 

Metod 
Urval  

Sex kvinnor mellan 65 och 80 år som arbetade som frivilliga besökare i Svenska kyrkan i 

Trollhättan ingår i undersökningen. Totalt fanns 27 besökare i gruppen våren 2003 (24 

kvinnor och 3 män). Kvinnorna valdes ut av diakonerna Agneta van der Poel och Katharina 

Klingborg, som är anställda i Trollhättans församling. Alla kvinnorna var pensionerade och 

ingen förvärvsarbetade längre. Som yrkesverksamma hade de arbetat i skolan, på kontor eller 

i vården. En hade varit hemmafru med en make på ett stort företag. De flesta levde vid 

intervjutillfället ensamma, som ogifta eller änkor. En kvinna hade en sjuk make som avled 

senare under året. Hälften av kvinnorna hade barn och barnbarn. Några av de övriga hade 

kontakt med släktingar och vänners barn. En kvinna hade ett barnbarnsbarn. De flesta 
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kvinnorna hade varit engagerade i besökstjänst i många år; en i 30 år, två i 20 år, en i 16 år 

och en i 5 år. En kvinna började i besökstjänsten när hon blev änka för ett år sedan. 

 

Tillvägagångssätt 

Kvinnorna intervjuades under mars och april 2003. Intervjuerna varade mellan en och två 

timmar. Fyra av kvinnorna intervjuades i sina hem och två i ett avskilt rum i 

Församlingsgården. Bandspelare användes inte på grund av önskemål från en av deltagarna. 

Svaren antecknades under intervjuerna och skrevs rent direkt efteråt. 

  

Mätinstrument 

Som samtalsgrund användes ett intervjuformulär med strukturerade öppna frågor (bil 1). 

Några av frågorna hade använts tidigare i en enkät som besvarats anonymt vid en träff för alla 

hembesökare (bil 2). Denna enkät låg till grund för det slutliga intervjuformuläret 

(Kvale,1997; Trost, 2001). 

 

Bearbetning och analys 

Intervjumaterialet sammanställdes i sex kategorier enligt uppsatsens syfte; motiv för frivilligt 

arbete, svårigheter i kontakter med de äldre, glädjeämnen vid besöken, betydelse i form av 

behov av uppskattning och social samvaro, reflektioner om åldrande, ensamhet och hälsa och 

kunskaper och erfarenheter som utvecklas vid besök och i besöktjänstgrupp. Detta material 

redovisas i resultatdiskussionen tillsammans med kommentarer och kopplingar till den 

teoretiska delen. Några av replikerna i intervjuerna redovisas i separat bilaga (bil 2). 

 

Resultatdiskussion 
Resultaten presenteras i de olika kategorierna med citat från intervjumaterialet. Kvinnorna 

beskriver sin verklighet och sina upplevelser av besökstjänsten. En del repliker kan hänföras 

till flera kategorier. Kvinnorna utgör en relativt enhetlig grupp trots skillnader i ålder. En del 

har längre erfarenhet och reflekterar ibland över olika personer de mött och kan jämföra sina 

upplevelser.  

 

Motiv för frivilligt arbete i besökstjänst 

Det är en strävan för människan att leva ett så meningsfullt liv som möjligt och det innebär bl. 

a att vara konstruktiv, aktiv och social (Revstedt, 1986). Inre motiv med intresse för gamla 
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människor, kontakt med andra i liknande situation, positiva besök och möten i 

besökstjänstgruppen tycks vara de främsta drivkrafterna vid en jämförelse med huvudfrågorna 

om ett behov, en drift av inre natur kopplat till personlighetsegenskaper i holistisk-dynamisk 

motivationsteori (Granbom, 1998).  

Alla kvinnorna i undersökningen är aktiva och sociala. Det tycks vara självklart 

att de skall hjälpa till om det behövs. ”Jag har alltid tyckt om gamla och har lika mycket 

glädje av besöken själv. När jag blir äldre kan jag tänka mig att ta emot besök själv”, säger 

en kvinna. En kvinna tycker att det blev tomt när de äldre i släkten dog och därför känns det 

”naturligt” att besöka andra gamla. Någon tycker att hon kommit med i verksamheten mera 

”slumpmässigt”. ”Jag var med i syföreningen och en god vän tyckte att besökstjänst var något 

för mig. Diakonissan hade en kurs och jag halkade med. Det var trevligt och positivt”. 

Tacksamhet över att ha blivit frisk, som uttrycks med att vilja göra något för andra och 

bekantskap med den diakon som startade verksamheten på 1970-talet är motiv för en av dem 

som varit med i besökstjänst länge. 

Besökstjänsten i undersökningen organiseras i Svenska kyrkans regi och de 

flesta har kontakt med kyrkan på något sätt. På frågan om vad den kristna tron betyder för de 

intervjuade ges varierande svar. Några går ofta till kyrkan och tron är en självklarhet sedan 

barndomen. En kvinna säger sig vara kristen med behov av en Gud och andlighet för att bli en 

hel människa. Att ingen av dem som besöktes har önskat en andaktsstund eller ett kyrkobesök 

under de senaste åren nämner någon med en viss saknad. Hon tror att det delvis kan bero på 

sjukdom och bristande rörlighet. Några av kvinnorna är ganska tveksamma till kristen tro och 

de går inte till kyrkan så ofta. De lyssnar ibland på gudstjänster i TV och på radio.  

 

Svårigheter i kontakter med de äldre 

Den offentliga vården och omsorgen har haft skiftande syn på äldre och gott och dåligt 

åldrande (Gaunt, 1996). Vad detta innebär i vår tid är inte självklart, säger Bringlöw (1997). 

Få motsvarar den bild av "glad pensionär" som ibland utmålas i media. Många är ensamma 

och ofrivilligt isolerade (Jansson et al. 1991). Det talas också om den inre ensamheten som är 

mer osynlig. Det krävs ganska erfarna ögon för att upptäcka den bakom en glittrande fasad. 

Detta var också Britta Lundqvists uppfattning när hon besökte sina hyresgäster i centrala 

Trollhättan och det var orsaken till att hon inrättade sin stiftelse med medel att användas till 

äldre, ensamma och behövande.  

De svårigheter som uppstår under hembesöken har ofta samband med 

åldersförändringar. En kvinna säger ”Den första kvinnan jag besökte var så senil. Nu har jag 
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lärt mig att vi skall prata med senildementa på ett annat sätt, men det är roligare att prata 

riktigt”.  Misstänksamhet kan också vara svår att hantera. Några är ”oroliga för att andra tar 

deras pengar” och det kan bli ”pinsamt” om det inte går att reda ut. Psykiska besvär, 

sjukdom, sorg över en död make/maka, nedsatt hörsel, depressioner och upplevd konkurrens 

från anhöriga kan också vålla kontaktproblem. Någon öppnade inte ens dörren trots avtalad 

tid och en kvinna med psykiska besvär var så orolig att besökaren fick ringa till hemvården 

för att få hjälp. När någon dör kan det också vara obehagligt och ångestladdat. ”En kvinna 

hade det mycket svårt de sista dagarna i livet. Hon hade gått upp och fått en dörr över sig och 

kunde inte larma. Hon var så ensam och hade iskalla händer. De gamla skulle inte behöva 

frysa. Kvinnan var hjälplös och dog i lunginflammation. Det var svårt”.   

Frivilligarbetet kan väcka heta känslor, säger Liljeroth (2000). Associationerna 

går till välgörenhetstanter, klappar på huvudet och förödmjukelse. Att låta omsorg om 

människor utföras av andra än representanter för den gemensamma sektorn är osvenskt och 

tillhör en förgången tid. Några nämner att det varit svårigheter i kontakt med anställda på 

institutioner, men i regel har de fått uppskattning också av dem. Kanske är det så att 

kvinnorna i besökstjänst inte hör den kritiken eller försöker skjuta den ifrån sig. Självklart står 

de på de gamlas sida och försöker hjälpa till på olika sätt även om det kan vara obehagligt, 

som i ett fall med en gammal kvinna som tycktes "mobbad" av några i personalen. ”Kvinnan 

var förtvivlad och personal byttes ofta. Jag fick inte klaga för mycket, sa kvinnan, för då fick 

hon tusenfalt igen när jag gått. En natt ringde hon mig när hon ramlat ur sängen”.  Detta 

löste sig så småningom men det kan vara tryggt att ha någon vid sin sida som har tid att lyssna 

och ställa till rätta. De är också svårt för de gamla när flera olika personer kommer från 

hemvården. ”Många gamla är försynta och har svårt att be om tjänster. De vill inte ställa till 

besvär eller klaga”, säger en av kvinnorna. Orörlighet, bristande kommunikationer och 

problem med maten är också hinder för en önskvärd samvaro.  

Att som frivilligarbetare inte ta emot gåvor av ekonomiskt värde och att inte ge 

löften, som man inte kan hålla är viktiga etiska principer i besökstjänst (Jansson et al.1991). 

Det kan vara svårt ibland att avvisa tacksamhet och det kan behövas hjälp av en diakon, 

anhöriga eller annan personal. Fasta ramar underlättar och tystnadsplikten skänker trygghet. 

Respekt för människor, ödmjukhet inför livet och en positiv livssyn gör samvaron mer 

berikande. Kraven har inte känts övermäktiga för någon. Dödsfall, egen sjukdom, hög ålder, 

tidsbrist eller andra åtaganden kan göra att man vill avsluta sitt engagemang i besökstjänst. De 

flesta har en realistisk syn på åldrande och död. ”Egentligen kan jag dö före dem jag besöker. 

Visst kommer jag att sitta ensam. Jag kan bli liggande och ingen skulle märka om jag var 
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borta.” Om det är möjligt brukar de flesta besökare vara med som en vän i kyrkan vid 

begravningen men med stor respekt för de anhörigas önskemål. 

Glädjeämnen vid besöken 

Besöken och samvaron betyder mycket för både insatsgivare och insatstagare och 

ömsesidigheten i relationen är betydelsefull. (Niemininen, 1992 citerad i Olby, 2001).  

När besöken fungerar som bäst sker meningsfulla samtal om berättelser från 

barndomen, gemensamma bekanta, yrkesliv och politik. ”Jag besöker en kvinna som är 97 år. 

Hon är så klar i huvudet. Det är så positivt. Vi dricker kaffe tillsammans och går ut en stund. 

Ibland går vi till kanalen och matar fåglar. Vi är vänner och kan prata om världsläget och 

politiken. Det är gott att ha en gammal människa här. Hon berättar om hur det var när hon 

var barn. Det är rogivande och jag tänker på min pappas berättelser och på min mans gamla 

faster, som dog vid 97 års ålder i Stockholm”. En kvinna beskrivs som ”klar, vaken och 

levande” trots att hon är blind och endast kan urskilja ljus och mörker. ”Det är en otrolig 

människa, som ger mig mycket.”  Ibland lyssnar de på band, läser tidningar eller en bok, tar en 

promenad, sitter på en bänk, handlar, går till biblioteket, plockar vitsippor eller matar fåglar. 

Trevliga kaffestunder är ömsesidigt uppskattade. Ofta ordnar de gamla med detta eller också 

har besökaren med kaffe och en liten kaka. Besöken tycks oftast ”sätta en guldkant” på 

tillvaron för båda parter. 

 

Behov av uppskattning och social samvaro 

Väntjänst betyder "tjänst som görs för vänskaps skull", säger Johansson 1998 (citerad i Olby, 

2001). Han menar att väntjänst kan vara en möjlighet att vara en "tillskyndare av vänskap" 

genom att föra samman de hjälpgivare och hjälpmottagare som kan tänkas passa ihop. Tanken 

bakom är att vänskapen skall få en chans. Det ser han som en speciell typ av 

"vänskapsintervention". Spitzberg och Cubach talar om relationskompetens som ett komplext 

fenomen som har stor betydelse för lyckade relationer (citerade i Granbom, 1998). 

Motivation, kunskap, färdighet och utfall ingår som olika delar. 

Vänskapen och ömsesidigheten i relationen betonar de flesta av dem som 

intervjuats. Alla kvinnorna har stor relationskompetens och i svaren på flera av frågorna kan 

spåras att de har känslomässiga motiv och vill ge och ta emot vänskap/kärlek. Det är positivt 

att bli mottagen med glädje. ”Det är roligt att betyda något för någon. Kyrkan gör mycket för 

de gamla. Besöken uppskattas av de gamla och deras släktingar. Hemvården tycker också att 

det är bra när vi kommer”. Uppskattnings- och utvecklingsbehov kan tillfredställas i 

besökstjänsten, men det är inte alltid självklart eftersom åldersförändringar och sjukdomar 
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kan försvåra kontakterna. En kvinna säger ”Mina föräldrar var gamla när jag föddes och jag 

var ett ensamt barn. Nu tycker jag att jag fått en storasyster. Ibland är rollerna ombytta och 

hon blir som en lillasyster för mig”. Samtliga tycker att deras engagemang i besökstjänst har 

berikat dem. Barn och släktingar har inte alltid tid eller bor på annan ort och då kan det vara 

skönt och tryggt att veta att deras förälder får besök. En man som besöktes skrev dagbok och 

nämnde där hur besökssamtalen ”lyste upp” hans ensamma tillvaro. Sonen läste boken efter 

hans död och kom fram och tackade vid begravningen. Men besöken kan också upplevas som 

konkurrens eller väcka skuldkänslor hos de anhöriga. När en kvinna från besökstjänst vakade 

vid en dödsbädd kom sonen och det kändes som om ”han tyckte att jag tagit hans plats”. 

 

Reflektioner om åldrande, ensamhet och hälsa 

Det goda åldrandet har fokuserats på de äldres återintegrering i samhället genom arbete och 

aktivitet (Gaunt, 1996). En del människor väljer att leva i en frivillig och självpåtagen 

ensamhet men för alla dem som lever i en ofrivillig isolering är detta kanske vårt samhälles 

största gissel (Jansson et al. 1991). 

      Några av dem som intervjuats tycker att det finns mycket att göra i 

Trollhättan.  Någon nämner att hon ”syr läser, promenerar, reser eller arbetar i trädgården”. 

Andra säger att de har många vänner och bekanta eller är engagerade i kyrkans dagcenter där 

man kan hjälpa till med kaffekokning och matlagning. Där kan man också delta i 

sjukgymnastik och i bibelsamtal. Ensamhet, åldrande, sjukdom och orörlighet kan dock väcka 

ångest inför framtiden både hos besökare och hos dem som besöks. I intervjumaterialet är det 

ibland svårt att skilja på hur ensamheten upplevs hos kvinnorna själva och hos andra. 

Kopplingar görs ofta till den egna hälsan. ”Man måste ta för sig själv, för det finns mycket att 

göra. Själv är jag glad så länge jag är rörlig i huvudet och i kroppen. Jag kan bli skrämd av 

den bottenlösa ensamhet som människor drabbas av. Barn ställer inte alltid upp och de som 

är i 80-90-årsåldern nu är inte vana att försvara sig”. En kvinna som haft kontakt länge med 

en äldre dam, utan släktingar säger att de ringer varandra morgon och kväll för att skapa 

trygghet. Grannar finns då också till hands om något skulle hända. Någon upplever att de 

gamla klagar över ensamhet  och vill ha fler besök. Själv ”hatar” hon ensamhet och ”klarar 

inte tystnaden ”. ”Jag vill ha ljud och sällskap och har hög musik på. Jag reser mycket. Det är 

en flykt. Jag tar det ”gottaste” och utmanar gärna.  Livet är jobbigt många gånger”.  

Som ensam och ogift kan man bli illa behandlad eller bortglömd vid fester, 

bussresor och parsamvaro. Det kan vara svårt att tala om detta med andra som kanske aldrig 

upplevt ensamheten. Att sakna barn, barnbarn och släktingar kan öka med åldern och då blir 
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vi mer sårbara. Någon funderar över om inte ensamheten är mindre på landsbygden. Hennes 

pappa hade ofta kontakt med grannar och bekanta när han blev gammal. En kvinna berättar 

hur Britta Lundqvist gick runt hos sina hyresgäster för att se hur de hade det. ”De kände sig 

omhuldade av henne” . Eftersom kvinnan själv saknar nära släktingar har hon också skrivit ett 

dokument om hur hennes efterlämnade pengar skall användas. ”Jag vill att de gamla i min 

hemtrakt skall få en guldkant på tillvaron”.  

 

Kunskaper och erfarenheter som utvecklas vid besöken och i besökstjänstgruppen 

”Att bli en medmänniska är viktigt för båda parter i en relation”, säger Jansson (Jansson et al. 

1991). En etisk princip är att man har en viss kunskap om sig själv för att möta människor. 

Det är viktigt att handplocka besökarna och en diakonal omsorg bygger på ett visst mått av 

nyttig distans. Det är också viktigt med en övergripande organisation som förmedlar 

kontakterna. Någon nämner att det har varit bra att diakonerna parat ihop dem efter 

gemensamma intressen för att de skall få ömsesidigt utbyte av varandra.   

                      En organiserad besöksverksamhet är ett lagarbete. Att de frivilliga besökarna 

samlas som grupp är en lika viktig del av arbetet som själva besöket. Samtliga nämner att 

handledningen med diakonerna och möjligheten att träffa andra i besöktjänstgruppen har varit 

värdefull och utvecklat deras kunskaper om äldrevård och relationer. ”Vi talar allmänt om 

relationer, men vi har också talat om självmord, åldringsvård, senilitet och depressioner hos 

gamla.” Studiebesök och resor har också uppskattats. Alla har möjlighet till personlig 

handledning om något blir besvärligt. Strukturen och de regler som används vid besöken 

skapar trygghet. Antalet besök varierar men det görs upp med den som besöks och för det 

mesta har kontakten avslutats först vid sjukdom eller dödsfall.  

 

Slutdiskussion 
De främsta drivkrafterna för frivilligt engagemang för de sex kvinnorna som ingår i 

undersökningen var inre motiv kopplat till personliga egenskaper med intresse för gamla och 

en ”naturlig” önskan att hjälpa dem som är ensamma, kontakt med andra i liknande situation, 

positiva besök och möten i besökstjänstgruppen.  

Svårigheter och glädjeämnen skildras med mycket medmänsklighet och visar på 

stor social kompetens. Samtliga av de intervjuade är överens om att besöken i regel lyser upp 

tillvaron för de äldre i en vänskap som är berikande för båda parter. Värdefulla kunskaper och 

erfarenheter om äldrevård och relationer utvecklas i besökstjänstgruppen, på studiebesök och 



 16

på resor. Ensamhet, åldrande, sjukdom och orörlighet kan väcka ångest både hos besökare och 

hos dem som besöks. Detta tycks vara ett galopperande problem i samhället när en allt större 

del av befolkningen blir pensionärer och resurserna är begränsade. Enligt Bengt Westerberg 

var det svårt att stimulera pensionerade till frivilligarbete genom att hjälpa andra äldre 

(Westerberg, 2000). Anledningen enligt honom var att pensionärer inte led brist på 

sysselsättning. Förmodligen är det inte lika lätt att finna nya besökare som vill binda sig för 

längre tid i framtiden. En ny form av verksamhet ”Projekt Följeslagaren” har därför startats i 

stiftelsens regi hösten 2004.  Då får de som har behov av stöd och sällskap till vårdcentral, 

fotvård eller någon sammankomst kontakt med en frivillig följeslagare för enstaka tillfällen. 

Undersökningens resultat begränsas av att det var en relativt homogen grupp 

med äldre kvinnor som intervjuades. Åsikterna skiljer sig inte nämnvärt från varandra. För att 

få ett bredare perspektiv skulle det varit värdefullt att också få samtala med dem som 

besöktes, anhöriga och anställda i hemvården om deras syn på den frivilliga besökstjänsten. 

Bandspelare användes inte i intervjuerna på grund av önskemål från en av deltagarna och för 

mig kändes det mer naturligt eftersom jag är van att anteckna. Det är möjligt att materialet 

blivit rikare och att fler nyanser uppfattats i samtalen om de bandats 

Det har varit svårt att finna relevant litteratur till denna uppsats. Det finns inte 

några omfattande studier om besökare i en besökstjänstgrupp och deras verklighet. Kanske 

beror det på att det varit en tyst grupp som inte tyckt att deras insatser varit så märkvärdiga. 

Det är "helt naturligt" att besöka gamla och sjuka. Den politiska inriktningen sedan 1940-talet 

som hävdade att all vård och omsorg skulle skötas i kommunal och statlig regi har genomsyrat 

välfärdens Sverige (Liljeroth, 2000). Detta har förmodligen bidragit till att 

besökstjänstgrupper osynliggjorts. Äldre kvinnors insatser för familj, släktingar och vänner 

har ansetts som "självklara". Man kan också fråga varför så få män deltar i besökstjänst? Det 

vore värdefullt att se på detta i ett genusperspektiv. Vad händer med framtidens pensionärer? 

Skall de betraktas som ett "köttberg" som tär på samhällets resurser som finansministern Pär 

Nuder uttryckte hösten 2004 i en intervju i media eller skall de värderas som ett "socialt 

kapital" i form av medmänsklighet, vänskap, kompetens, erfarenhet och idealitet? Sedan 

besparingarna under 1990-talet kom har det blivit nödvändigt att lita till frivilliga krafter igen. 

Forskningen i framtiden bör fokusera än mer på de äldres villkor i samhället, på Svenska 

kyrkans diakonala verksamhet och på den frivilliga besökstjänsten, som kan ge en guldkant på 

tillvaron. 
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Bil 1 
Intervju om frivillig besökstjänst för ensamma äldre personer i 

Trollhättans församling 
 
Tid Var 
Namn 
Adress 
Tel  
 
Öppningsfrågor.  
Introduktion.  
Övergångsfrågor. 
  
2. Vilket år föddes Du?  
 
3. Förvärvsarbetar Du för närvarande? 
Heltid     deltid    inte alls  
 
4. Vilket yrke har Du/har Du haft?  
 
5. Är Du? 
gift  ogift  sambo/särbo  änka   
 
6. Hur många personer bor i Ditt hushåll nu?  
 
7. Hur många barn har Du?  
 
8. Hur många barnbarn har Du?  
 
9. Hur länge har Du varit engagerad i frivillig besökstjänst?  
 
Nyckelfrågor.   
 
10. Beskriv vad den kristna tron betyder för dig?  
 
11. Hur upplever du att det är att vara en äldre kvinna i Trollhättan?  
 
12 Hur upplever du ensamhet?  

• Gällande andra  
 

• Gällande dig själv? 
 
 13. Vad är det som gjort att Du engagerat dig i frivillig besökstjänst?  
 

• Vad har varit positivt med hembesöken? Berätta gärna om någon speciell händelse eller något hembesök 
som du särskilt minns! 
 

• Nämn något som känts extra roligt eller värdefullt för dig?  
 

• Har du fått uppskattning av andra? Hur? Vilka?  
 

• Vilka hinder och svårigheter har du mött? Särskild händelse?. 
 
 

• Har något varit riktigt svårt? Särskild händelse?  
 

• Har du fått kritik av andra? Hur? Vilka? Särskild händelse?  
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• Har du fått avbryta besöken trots att du velat fortsätta?  

 
• Har du känt dig pressad att fortsätta besöken fastän du egentligen inte vill?  

 
• Vilken roll tycker du att du har/ har haft? Vän, vårdare, gäst, myndighetsperson, fixare ….. 

 
 

• Tycker du att du fått stöd och hjälp för verksamheten av andra?   När? Hur? Av vilka?  
 
Avslutande  frågor 
 

• Hur länge planerar du att fortsätta med besöken?  
 

• Är det något ytterligare som du tycker du vill belysa?  
 
Slutfråga  
 

14. Vad tycker du om denna undersökning och de frågor jag ställt under vårt samtal? 
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Bil 2 
Enkät om frivillig besökstjänst för ensamma äldre personer i 

Trollhättans församling 
 
Under hösten 2002 planerar jag att göra en C-uppsats i psykologi vid Institutionen för individ och samhälle vid  
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (HTU) och jag är tacksam om Du vill hjälpa mig att svara på några frågor. 
 
Stryk under ett lämpligt svarsalternativ eller svara på efterföljande rad. 
 
1. Är Du man eller kvinna? 
 
2. Vilket år föddes Du? __________ 
 
3. Förvärvsarbetar Du för närvarande? 
heltid deltid  inte alls 
 
4. Vilket yrke har Du/har Du haft? _____________________________________________ 
 
5. Är Du? 
gift  ogift  änka/änkling, sambo                     särbo? 
 
6. Hur många personer bor i Ditt hushåll nu? ___________ 
 
7. Hur många barn har Du? _________________________ 
 
8. Hur många barnbarn har Du? _________________________ 
 
9. Hur länge har Du varit engagerad i frivillig besökstjänst? __________ 
 
9. Hur betydelsefull är kristen tro för Dig? 
mycket viktig            ganska viktig            inte särskilt viktig            inte alls viktig 
 
10. Tror Du att många äldre i Trollhättan känner sig ensamma? 
ja nej vet inte 
 
11. Känner Du Dig själv ensam? 
ja ofta  ja, ibland  ja, men sällan  nej, aldrig 
 
12. Vad är det som gjort att Du engagerat dig i frivillig besökstjänst? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________ 
 
13. Har Du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dessa frågor så skriv dem gärna här eller 
på baksidan av detta ark. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
Tack för hjälpen! 
 
Om det är något du undrar över när Du besvarar frågorna är jag tacksam om du ringer mig. 
 
Britt Hallgren  tel. 0520-34152  
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Bil 3      

Repliker ur intervjumaterialet 
 
Motiv för frivilligt arbete i besökstjänst 

• Jag har alltid tyckt om gamla och har lika mycket glädje av besöken själv. När jag blir 
äldre kan jag gärna tänka mig att ta emot besök själv.  

• Jag har alltid varit intresserad av människor. Farfar, farmor, mamma, pappa och 
grannar. Det blev tomt när de var döda. I hela mitt liv har jag varit en lyssnare och det 
var naturligt att jag skulle besöka de gamla. 

• Jag är intresserad av gamla. Mina föräldrar var gamla när jag föddes. Jag tycker att fler 
skulle vara med i besökstjänst. Det är lätt och ger mycket. 

• Jag var med i syföreningen och en god vän tyckte att besökstjänst var något för mig. 
Man kan säga att det var slumpmässigt. Diakonissan hade en kurs och jag halkade 
med. Det var trevligt och positivt. 

• Jag brukade vara med på sammankomster som diakonerna ordnat för dem som blivit 
ensamma under året och då blev jag rekommenderad att vara med i besökstjänst. Det 
var så trevligt och positivt så jag vill gärna fortsätta. 

• Vi umgicks mycket med den diakonissa, som startade besökstjänsten på 1970-talet. Då 
jag blev sjuk själv ville jag göra något för andra, eftersom jag blev frisk. Jag gick 
kurser och fick god tid på mig. 

  
Svårigheter 

• Det var jobbigt en gång med en kvinna som hade psykiska besvär. Hon var så orolig 
att jag fick ringa till hemvården för att få hjälp.  

• Jag är inte rädd för epilepsi och det har aldrig hänt något speciellt. Om någon kommer 
på sjukhus besöker jag honom/henne där. 

• Ibland kan de gamla vara dåliga eller deppiga och då är det svårt att ringa. 
• Den första kvinnan jag besökte var så senil. Nu har jag lärt mig att vi skall prata med 

senildementa på ett annat sätt, men det är roligare att prata riktigt.  
• När de gamla blir åldersförändrade och t ex vill kyssa på kinden eller inte hör och 

hörapparaten inte fungerar. 
• De kan berätta samma sak många gånger och tala om vad de önskat att göra men 

aldrig gjort. 
• Den första mannen jag besökte sörjde sin hustru så. Han kunde vara svår. Ibland 

öppnade han inte dörren ens. Sedan blev han dålig och kom till sjukhus. Det finns 
mycket sorg. Han hade varit sångare förr men blev gammal och tröttsam.  

• En kvinna hade det mycket svårt de sista dagarna i livet. Hon hade gått upp och fått en 
dörr över sig och kunde inte larma. Hon var så ensam och hade iskalla händer. De 
gamla skulle inte behöva frysa. Kvinnan var hjälplös och dog i lunginflammation. Det 
var svårt.  

• När någon dör kan det vara obehagligt. Jag brukar vara med på begravningen. 
• En gång låg en kvinna på sitt yttersta. Det var ingen där och jag vakade. När sonen 

kom tyckte han väl att jag tagit hans plats.  
• Ibland har det försvunnit saker som de inte hittar. Jag ber då att få söka. En del är 

misstänksamma och kan sätta upp trådar eller tape för att kolla. De är oroliga för att 
andra tar deras pengar och en del talar om arvet och säger att någon som inte varit 
snäll inte skall få något. Det hör ihop med åldern. Det är ingen större sak, men det kan 
vara pinsamt 
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• Jag vet inte om någon kritiserat mig. Jag säger vad jag tycker och bryr mig inte så 
mycket om andras åsikter och om någon talar illa om någon annan går jag därifrån.  

• Många gamla är försynta och har svårt att be om tjänster. De vill inte ställa till besvär 
eller klaga. Från hemvården är det så många olika som kommer.  

• För länge sedan besökte jag en kvinna som var mycket speciell. Hon var 
flerhandikappad och blev mycket illa behandlad. Hon fick inte gå på toaletten och fick 
inte tid att äta. Hon ringde för ofta på hjälp och var besvärlig mot personalen så de 
"mobbade" henne. Telefonsladden var fastsatt med tape så att det inte gick att höra vad 
som sades. Man sa att det var "natten" som gjort så för att inte bli störda. Dottern 
bodde långt bort. Hon brydde sig inte och var inte intresserad. Kvinnan var förtvivlad 
och personal byttes ofta. Jag fick inte klaga för mycket, sa kvinnan, för då fick hon 
tusenfalt igen när jag gått. En natt ringde hon mig när hon ramlat ur sängen. Jag 
kontaktade då avdelningen som hjälpte henne. Hon hade skadat sig. Det löste sig så 
småningom och kvinnan fick en telefon från Lions, som också betalade 
telefonräkningen. Det var en intelligent kvinna som ofta var med på tävlingar i radion 
och vann priser. De gamla måste ha någon att lita på för de blir lurade ibland. 

• Människor vill komma ut i naturen eller se sitt barndomshem. Det har inte kunnat 
ordnas för de sista jag besökt har varit för dåliga. 

• Människor är väldigt ensamma på sommaren. Om de allmänna kommunikationerna 
var bättre skulle det vara enklare att åka buss i stan och vi skulle kunna komma på 
konserter. 

• Vi är försäkrade om vi tar ut de gamla, men det är ett ansvar eftersom de kan ramla 
med sin rollator t ex. 

• Det blev besvärligt en gång då vi skulle på utflykt och inte kunde åka med, för min 
kvinna var för orörlig och maten som skulle med kunde inte anpassas. Det var svårt att 
diskutera och jag kände mig inte väl bemött av personalen.  

• Kakor som jag lämnat har blivit över och angripits av djur. Det var inte så bra. 
• En gång gav jag kläder till kvinnan jag besökte. Släktingen blev inte nöjd. Han tyckte 

inte det passade. 
• En gång ville en man ge pengar i julklapp. Det var jobbigt och jag talade med 

diakonen som tog emot pengar och sedan köpte en blomma till mig. Jag försökte 
övertala honom att ge något till sitt barnbarn i stället. Det är en balansgång. 

• En gång fick jag en blomma som dottern köpt på mammans inrådan. 
• Brorsbarnen är måna om henne, men dem har jag inte träffat ännu. Vi får inte ta emot 

presenter, men hon vill ge mig ibland. 
• Det kan vara jobbigt om de som jag besöker är överdrivet tacksamma. 
• Jag har aldrig känt mig pressad av besöken, men funderar på att sluta nu, för jag börjar 

bli för gammal. Vi har stöd av diakonissan. 
• Ibland känns det som ett krav att gå på besök, men jag har inte precis varit pressad. 
• Man måste ha gott om tid. En gång var jag hemma hos en kvinna och efter en 

halvtimme blev hon så ledsen att hon grät och sa att hon var så ensam. Då var jag 
tvungen att stanna en timme till.  

• Jag börjar bli skraltig själv och planerar att inte hålla på så länge till i besökstjänst. Jag 
behöver klara av min egen villa. 

• Jag vill bara ha en att besöka för att inte bli alltför bunden. Man har ett ansvar som 
man måste fullfölja, men jag är glad att vara med. 
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Glädjeämnen 
• Vi brukar dricka kaffe och ibland har jag med en nybakad kaka. Vi pratar om ditt och 

datt. Förut läste jag dikter eller kortare berättelser. Ibland spelar vi ett musikband. Det 
är bäst att kvinnor besöker kvinnor. Det finns också några män i besöksgruppen.  

• Det är roligt när man är välkommen och passar för varandra. Vi har tystnadsplikt.  
• Vi har lyssnat på intressanta talböcker. Ibland läser jag tidningen för henne och en 

gång hade jag spelat in ett band där jag läste Värmlandshistorier. En annan gång 
lyssnade vi på sången "I låga ryttartorpet" med tjugo verser. Det var roligt. Vi 
skrattade och njöt. Hemhjälpen brukar göra i ordning kaffe och kvinnan bakar själv 
bullar, som hon har i frysen. Ibland är de litet konstiga, eftersom hon har svårt att se 
vad som kommer med i degen.  

• Det är viktigt med frisk luft och några gånger har vi suttit på en bänk på gården. Vi har 
så mycket att prata om. 

• Jag besöker en kvinna som är 97 år. Hon är så klar i huvudet. Det är så positivt. Vi 
dricker kaffe tillsammans och går ut en stund. Ibland går vi till kanalen och matar 
fåglar. Vi är vänner och kan prata om världsläget och politiken. Det är gott att ha en 
gammal människa här. Hon berättar om hur det var när hon var barn. Det är rogivande 
och jag tänker på min pappas berättelser och på min mans gamla faster, som dog vid 
97 års ålder i Stockholm.  

• Jag har med mig en blomma, smultron från trädgården eller en kaka. Det är en 
tillfredställelse att få något tillbaka och att mitt besök blir uppskattat. Vi skrattar 
tillsammans. 

• Ibland vill de bjuda på lunch nere i matsalen eller vill att vi skall köpa saker i kiosken. 
• De kan tycka att det är roligt att komma ut i bilen eller ta en promenad och plocka 

vitsippor t ex.  
• Vi brukar handla eller gå till biblioteket. 

 
Betydelse 

• Hon är så stark och så otroligt levande. Jag är så tacksam att jag får besöka henne. Det 
är så passande. 

• Det är roligt att betyda något för någon. Kyrkan gör mycket för de gamla. Besöken 
uppskattas av de gamla och av deras släktingar. Hemvården tycker också att det är bra 
när vi kommer.  

• Vi kan gå ut och vi är som vänner. 
• Jag fick ingen uppskattning av de första två jag besökte men nu blir det en sådan 

glädje när jag kommer och kvinnan har svårt att släppa mig.  
• Det som är mest positivt med besökstjänst är när de som jag besöker blir glada. Det är 

roligt att betyda något för någon. 
• Kvinnan jag besöker är klar, vaken och levande, trots att hon är blind och endast ser 

ljus och mörker. Det är en otrolig människa, som ger mig mycket.  
• Mina föräldrar var gamla när jag föddes och jag var ett ensamt barn. Nu tycker jag att 

jag fått en storasyster. Ibland är rollerna ombytta och hon blir som en lillasyster för 
mig.  

• En man skrev dagbok och jag förstod att mina besök betydde mycket. Sonen tackade 
efter begravningen och sa att jag lyst upp faderns tillvaro med samtal så att han inte 
behövde vara ensam. Det var en begåvad man, som målade och skulpterade och han 
hade drömt om att bli lärare. Han berättade saker som inte sonen visste för mig. 

• En gång var det mycket kallt i en mans lägenhet. Jag fick övertala honom för att få lov 
att ringa hyresvärden. Han blev så tacksam för att det var varmt sedan.  
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• De gamla vill klara sig själva. Man är gäst. Jag brukar fråga om de vill ha hjälp med 
något t ex att betala hyran eller att jag skall ringa hemtjänst. En gång ordnade jag så att 
de tog bort trädrötter utanför huset eftersom asfalten var ojämn och de gamla var rädda 
att snubbla. 

 
Åldrande - Ensamhet – Hälsa 

• Det är ganska positivt att vara äldre kvinna i Trollhättan.  
• Det finns så mycket att göra. Jag syr, läser, promenerar, reser och tycker om att arbeta 

i trädgården. Det är bra att ha egen bil och många vänner och bekanta. Jag saknar min 
man. Det är tråkigt att äta ensam. 

• Det är bra och roligt med riktigt gamla vänner som var barn och unga samtidigt. 
• Vi kan hjälpa till på dagcentret med kaffekokning och mat. Vi har bibelsamtal och 

sjukgymnastik en gång i veckan. Man tar inte betalt för allt och därför är det bra med 
ideell verksamhet. 

• Det är skönt att gå ut på stan, men jag har ont i knäna och kör inte så ofta bil längre. 
Det var tur att min make och jag flyttade från villan till centrum medan vi fortfarande 
var klara i huvudet. 

• Ju äldre vi blir desto ensammare blir vi. 
• Jag lider inte för egen del. Det är tryggt så länge jag är frisk. Det finns nog många 

ensamma och många tycker att ensamheten är svår. Det är tomt och de gamla väntar 
på sina barn. 

• Det är inte så lustigt att befinna sig i tredje åldern. Som ensam och ogift kan man bli 
illa behandlad och det kan vara svårt att hamna på institution. Om gamla inte har 
anhöriga till hjälp och försvar kan de bli eftersatta.  

• Livet gick så fort och jag saknar barn nu. Britta Lundqvist gick runt i lägenheterna och 
kollade hos sina hyresgäster hur de hade det. De gamla kände sig omhuldade av 
henne. Jag har ingen nära släkting nu därför har jag skrivit ett dokument om hur mina 
pengar skall användas till gamla och sjuka. Jag vill att de gamla i min hemtrakt skall få 
en guldkant på tillvaron.  

• Ibland har jag känt mig som en vårdare och jag har hjälpt till med maten och med 
toalettbesök.  

• Egentligen kan jag dö före dem jag besöker. Visst kommer jag att sitta ensam. Jag kan 
bli liggande och ingen skulle märka om jag var borta.  

• Äldre kvinnor är lite diskriminerade och de räknas inte. Om man uppvaktar en person 
som ensam blir man inte bjuden på kalaset. Folk är vana att umgås i par och jämna par 
bjuds på fest. Ibland är det de ensamståendes eget fel. De pratar inte om detta.  

• På bussresor och på helger kan det kännas ensamt. Det har vänner svårt att förstå. Jag 
vill vara mot andra så som jag vill bli bemött själv. 

• På landet där min pappa bodde var inte ensamheten så stor. Kanske blir jag själv 
sittande en gång och då kan det vara gott om någon hälsar på. 

• Man måste ta för sig själv, för det finns mycket att göra. Själv är jag glad så länge jag 
är rörlig i huvudet och i kroppen. Jag kan bli skrämd av den bottenlösa ensamhet som 
människor drabbas av. Barn ställer inte alltid upp och de som är i 80-90 årsåldern nu 
är inte vana att försvara sig.  

• De gamla klagar över ensamhet och vill att jag skall komma mera. Själv hatar jag 
ensamhet och klarar inte tystnaden. Jag vill ha ljud och sällskap och har hög musik på. 
Jag reser mycket. Det är en flykt. Jag tar det "gottaste" och utmanar gärna. Livet är 
jobbigt många gånger. 
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Kunskaper - erfarenheter 
• Kvinnan är så intressant och jag lär mig mycket. Egentligen borde hon vara 

deprimerad av alla svårigheter, men det är hon inte. Hon är konstnär och har vävt, sytt 
och gjort näverslöjd. Hon är berest och otroligt levande.  

• På samlingarna diskuterar vi i mindre grupper och läser en bok om besökstjänst 
"Själavård vid köksbordet" (Hagberg, 2002). Den är ganska bra. Vi talar allmänt om 
relationer, men vi har också talat om självmord, åldringsvård, senilitet och 
depressioner hos gamla. Vi har tystnadsplikt så vi berör inte precis våra egna besök.  

• Besöksgruppen träffas 3-4 gånger per termin och vi brukar läsa ett kapitel i en bok. Så 
diskuterar vi och dricker kaffe. 

• Jag har fått lära mig mycket om relationer på kurser som diakonerna haft. Jag har varit 
på många institutioner och fått en väldig inblick. Det har varit bra att diakonerna har 
parat ihop oss efter gemensamma intressen för att vi skall få ömsesidigt utbyte av 
varandra. Det är positivt med Lundqvistska stiftelsen som givit medel till fortsatt 
verksamhet. 

• Ibland har vi gjort resor. Vi har varit på Flämslätt, i Alingsås och i Värmland. Några 
har också fått åka till Danmark, men det fanns inte plats för alla i bussen. 
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