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Abstrakt 

Den här studien syftar till att få djupare förståelse för hur de av riksdagen satta äldrepolitiska 

målen kommer till uttryck på en lokal nivå. De mål som åsyftas är att äldre ska kunna leva ett 

aktivt liv, ha inflytande över sin vardag samt åldras i trygghet med bibehållet oberoende. 

Studien genomfördes inom två hemtjänstområden i en mellanstor kommun i norra Sverige 

våren 2018. Genom en kvalitativ insamlingsmetod i form av semistrukturerade intervjuer med 

tre enhetschefer inom hemtjänstverksamheter i kommunen, samt gruppintervjuer med 

vårdpersonal, framkom det en medvetenhet kring de äldrepolitiska målen. Äldreomsorgens 

övergripande vision tillsammans med servicegarantier ska tillförsäkra samhällsmedborgarna att 

mötas med respekt och att brukarnas önskemål vid behov av hemtjänstinsatser även respekteras. 

Den huvudsakliga begränsningen för att nå de politiska målen och garantierna som 

verksamheterna arbetar utifrån är höga personalomsättningar och de tilldelade ekonomiska 

resurserna. I studien uttryckte vårdpersonalen en vilja att öka brukarnas inflytande över sin 

vardag. Begränsningar för ökat brukarinflytande handlade om verksamhetens förutsättningar 

att kunna planera de dagliga insatserna efter personalens olika kompetenser. När inte all 

vårdpersonal har fullgod kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter uppstår det begränsningar 

i förutsättningarna att utföra insatserna efter brukarnas önskemål. Till skillnad från 

enhetschefernas goda kunskaper om de äldrepolitiska målen som de har fått via ett antal 

utbildningsmöjligheter, så fick vårdpersonalen sina kunskaper inom ämnet via arbetsplatsträffar 

där även andra aktuella ämnen tas upp under samma träff. Sammanfattningsvis så uttrycktes en 

övergripande vilja från samtliga i studien att uppfylla de äldrepolitiska målen. Från båda 

grupperna med vårdpersonal och enhetscheferna uppgavs ekonomin vara största 

begränsningsfaktorn för äldreomsorgens och de undersökta verksamheternas måluppfyllelse. 

Sökord/Nyckelord: Äldrepolitiska mål, brukarinflytande, hemtjänst 
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Inledning 

 

I den här studien vill vi få en djupare förståelse för hur de äldrepolitiska målen som är satta av 

riksdagen kommer till uttryck på en lokal nivå. Studien är relevant utifrån ett 

samhällsperspektiv eftersom äldreomsorgen står inför fortsatt stora utmaningar i form av en 

åldrande befolkning och resursutmaningar för att möta behoven. Riktningen inom 

äldreomsorgen innebär att allt fler äldre ska bo kvar i det egna hemmet allt längre, där stöd i 

den dagliga tillvaron kan beviljas i form av hemtjänstinsatser. Det är den boendeform som 

eftersträvas eftersom äldreboenden har begränsad tillgång till boendeplatser. År 2017 hade 

cirka 220 000 personer i Sverige beslut om hemtjänst i ordinärt boende och cirka 102 000 bodde 

i permanent särskilt boende (Socialstyrelsen, 2017). I statens offentliga utredning (2017:21) 

beräknas antalet personer som är 80 år och äldre att fördubblas, från en halv till en miljon 

personer de kommande trettio åren mellan 2015 och mitten av 2040-talet. Att bli äldre och 

åldras är en naturlig del av livet som ingen människa undkommer samtidigt som ingen människa 

åldras på exakt samma sätt som någon annan. Vi människor är i vårt åldrande lika olika som vi 

är i vår krafts dagar med olika personligheter, intressen och behov. Det borde därför vara 

självklart att omsorgen om äldre är flexibel och anpassad efter varje individs behov och 

önskemål, för att individen ska få behålla sitt oberoende, känna sig trygg och få tillgång till ett 

fortsatt aktivt liv. Oavsett var i landet individen är bosatt eller befinner sig vore det önskvärt 

med en individ- och situationsanpassad omsorg. Det borde vara självklart att sträva efter, men 

precis som Szebehely (2006) poängterar är det viktigt att vara medveten om att det finns stora 

kommunala skillnader när det gäller hemtjänstverksamheternas olika omfattning och 

organisering.  Eftersom det är en skattefinansierad verksamhet påverkar tillgängliga resurser 

hur stödet utformas och hur politiska riktlinjer upprätthålls. 

 

Vår förförståelse av hemtjänstens möjligheter och utförande av insatser är att det är begränsat 

av verksamhetens bemanningsutmaningar samt ekonomiska förutsättningar. Den här 

förförståelsen kommer av egna erfarenheter av hemtjänsten som vårdpersonal under cirka 30 

år, anhörig till vårdpersonal samt anhörig till brukare i behov av hemtjänstinsatser. När det 

gäller det egna inflytandet för en äldre person som blir mottagare av hemtjänstinsatser, finns en 

mängd forskning inom socialt arbete som visar betydelsen av den äldres möjligheter till fortsatt 

kontroll över sitt eget liv (Ingvad. 2003; Callaghan & Towers, 2014; Blennberger & Johansson, 

2010; Szebehely, 2006). Riksdagens syfte och avsikt med framtagande av de äldrepolitiska 

målen samt värdighetsreformen var att stärka egenmakten för de äldre (SOU 2008:51). Något 

som gör det motiverat att genomföra studien i den utvalda kommunen är att det införts en 

serviceförklaring som garanterar vad en person med hemtjänstinsatser kan förvänta sig av 

hemtjänstutförare. Den här studien belyser hur de äldrepolitiska målen inverkar på 

hemtjänstverksamheterna och utförandet av de dagliga insatserna hos brukarna.  
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att få djupare förståelse för hur två av målen i regeringens proposition 

(1997/98: 113) kommuniceras på en lokal nivå. De äldrepolitiska mål som är föremål för 

studien är att äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag, samt att äldre 

ska kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende. Utifrån ovanstående syfte är våra 

frågeställningar följande: 

 

•    På vilka sätt kommuniceras målet att de äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha 

inflytande över sin vardag till enhetschefer och vårdpersonal inom hemtjänsten?   

 

•    På vilka sätt kommuniceras målet om att äldre ska kunna åldras i trygghet och med 

bibehållet oberoende till enhetschefer och vårdpersonal inom hemtjänsten?  

 

•    Hur arbetar enhetschefer och vårdpersonal inom hemtjänsten mot målet att de äldre ska 

kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag? 

 

•    Hur arbetar enhetschefer och vårdpersonal inom hemtjänsten mot målet att de äldre ska 

kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende?  
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Hemtjänsten: ett historiskt perspektiv 

I följande avsnitt presenteras hemtjänstens bakgrund utifrån ett historiskt perspektiv, samt den 

utveckling som hemtjänsten genomgått och fortsätter att genomgå. 

 

Hemtjänstens bakgrund och utveckling 

Vid hemtjänstens tillkomst på 1950- och 60-talen, präglades den traditionella 

organisationsmodellen av fasta relationer mellan vårdpersonal och den äldre i behov av 

hemtjänstinsats. Det handlade om hjälp på i förväg bestämda tider och ett relativt stort 

handlingsutrymme för den äldre att styra över den vård och omsorgsinsats personen var i behov 

av (Szebehely, 2006). Genom den personliga kunskap som vårdaren fick om den äldre, i 

kombination med en relativt stor handlingsfrihet kunde vårdpersonalen ge en individ- och 

situationsanpassad omsorg. Den fortsatta utvecklingen av hemtjänstverksamheten innebar att 

arbetsuppgifternas utförande bestämdes i förhand, i en form av organisationsmodell vars syfte 

var att effektivisera hemtjänstinsatserna. Modellen hämtades från tillverkningsindustrin och 

löpande bandets effektivisering där den gett stora besparingar. När styrprinciperna enligt 

Taylorismen användes inom industrin innebar det en styrning uppifrån ledningen ner till 

industriarbetarna. Ledningen införde en form av standardiserat utförande av en viss uppgift, 

industriarbetaren blev på så vis expert på just det moment som utfördes. Utfallet blev att 

uppgiften gick att utföra snabbare och därmed öka produktionen eftersom arbetaren blev 

specialist på just sin arbetsuppgift (ibid). Andra organisationer följde efter och styrprinciperna 

infördes bland annat inom hemtjänstverksamheten på 1980-talet. Det visade sig öka risken 

markant att verksamheten drabbades av en avprofessionalisering, genom att vårdpersonalens 

kompetens, kunskap och omdöme inte blev lika viktiga som verksamhetens utstakade riktning 

(Eliasson-Lappalainen, 2016). 

 

Under det senaste årtiondet påtalar Szebehely (2006) att äldreomsorgen har varit en mycket 

förändringspräglad verksamhet, budgetåtstramningar och organisationsförändringar har 

påverkat verksamheten mer än inom många andra välfärdsområden. Ett tydligt drag på senare 

år är det stora inslaget av marknads influerade organisationsmodeller och styrformer – New 

Public Management. Av de nordiska länderna var Sverige först ut med beställar-

utförarmodellen (BUM) inom äldreomsorgen. BUM innebär en åtskillnad mellan 

biståndsbedömningen och utförandet (Szebehely, 2006). Kraven på exakthet och tydlighet i 

beställningen av utförandet av insatsen har ökat, idag kopplas arbetsuppgiften till en 

standardiserad tidsangivelse för olika vård och omsorgsinsatser enligt biståndsbeslut, till 

exempel 30 minuter vid ett duschtillfälle. Den bestämda tiden i biståndsbesluten innebär att en 

utomstående profession i form av en biståndshandläggare tar kontroll över vad brukaren har rätt 

till. När brukaren hamnar i ett behov av andra i sin dagliga livsföring så visar det sig i Callaghan 
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och Towers (2014) studie att desto större behov en brukare har desto mindre kontroll och 

upplevt välbefinnande känner brukaren. Samtidigt som tidsbestämningen i besluten inverkar 

negativt på brukarens och vårdpersonalens möjligheter till handlingsutrymme inom insatsen 

(Szebehely, 2006)).     

 

 

Hemtjänsten: en effektivare och mer standardiserad 

verksamhet 
 

Utifrån BUM modellen och inspirationen från Taylorismens styrprinciper har en uppstyckning 

och standardisering av arbetsuppgifterna införts som inneburit ett ökat avstånd mellan 

planeringen av arbetet och utförandet av vård och omsorgsinsatsen. Resultatet av det har blivit 

att handlingsutrymmet för vårdpersonalen och den äldre minskat när planeringen av insatsen 

sker från kontoret och inte i det mellanmänskliga mötet mellan vårdgivare och mottagare av 

insatsen. (Szebehely, 2006).  

 

De ovanstående förändringarna av hemtjänsten står i skarp kontrast till vad omsorgs 

forskningen funnit vara betydelsefullt för hemtjänstens hjälptagare och vårdpersonal. Det finns 

ett antal forskare (Szebehely, 2006; Ingvad, 2003) som kommit fram till att för de flesta 

hjälptagare är det viktigt att få hjälp av så få hjälpare och på så fasta tider som möjligt, brukaren 

vill veta vem som kommer, när samt hur länge varje hjälptillfälle varar. Samtidigt vill brukaren 

att hjälpens innehåll inte ska vara förutbestämt utan det ska vara möjligt att påverka vad som 

ska göras vid varje hjälptillfälle. Med andra ord vill de äldre ha kontroll över sitt eget liv genom 

att kunna förutse ramarna, samt påverka hjälpens innehåll och utformning (Ingvad, 2003; 

Callaghan & Towers, 2014).  En väl fungerande hemtjänst hos äldre kräver tid, kontinuitet av 

vårdpersonal och handlingsutrymme inom och av insatsen (Szebehely, 2006). 
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Teori, tidigare forskning och aktuella 

lagrum 

I följande avsnitt beskrivs de teorier, den forskning samt aktuella lagrum som ligger till grund 

för vår studie. 

 

Betydelsen av att förstå den äldres livsvärld 
 

Att bli äldre och vara i behov av stöd i form av hemtjänstinsatser kräver att vårdgivaren har en 

förmåga att förstå den andres livsvärld (Ernsth Bravell, 2013).  Det handlar om att vårdgivaren 

måste vara villig att åsidosätta sina egna behov och prioritera den äldre personens behov istället. 

Olsson och Ingvad (2006) påtalar att relationen mellan den äldre och vårdgivaren har en 

dimension som handlar om säkerhet och trygghet. Den äldre kan uppleva sig vara i trygga 

händer eller tvärtom ängslig över om vårdgivaren förstår hans eller hennes situation och behov. 

Vårdgivaren kan också uppleva oro eller ängslan över att han eller hon inte har full kontroll 

över hjälpsituationen i förhållande till den enskildes krav. För att verkligen kunna sätta den 

äldre i centrum krävs det enligt Ernsth Bravell (2013) att vårdgivaren försöker lära känna den 

person som behöver en omvårdnadsinsats. Det här kan ställa krav på vårdgivaren i form av 

olika sorters initiativ. Om den äldre har en demenssjukdom kan levnadsberättelsen vara ett 

viktigt redskap för att lära känna den äldre. Vilka intressen har personen haft, vilket liv har 

personen levt och med vem. Sådan information är viktiga pusselbitar för att kunna etablera en 

kontakt och ge vård och omsorg som kan kännas välbekant, trygg och stärka personen i sin 

vardag. Därigenom får personen behålla sin livsvärld relativt intakt. Levnadsberättelsen eller 

livshistorien kan vara till stor hjälp om den används rätt. Däremot påtalar Ernsth Bravell (2013) 

att det inte finns några garantier att den äldre eller anhöriga vill delge så privata delar av sitt 

eller sin anhöriges liv till vårdgivare. Författaren påtalar vidare att de äldre med störst 

vårdbehov upplevde att det blev väldigt viktigt att saker utfördes på deras sätt, eller det sätt som 

de ansåg vara rätt. Det handlar om att den äldre vill ha inflytande över sitt hem och sitt liv för 

att få en känsla av fortsatt kontroll (ibid). 

 

Vikten av kontinuitet i ålderdomen 

 

Enligt kontinuitetsteorin ska en individ under åldrandet få förutsättningar att leva sitt liv på 

samma sätt som tidigare för att känna en livstillfredsställelse, oavsett om det varit ett aktivt eller 

passivt liv (Ernsth Bravell, 2013). Författaren påtalar att det är viktigt för en god ålderdom att 

hålla sig lika aktiv som när man var yngre. Det beror på att det kommer en förlust av olika roller 

då man blir äldre, att då hålla fast vid tidigare sociala kontakter och aktiviteter hjälper till att 

behålla egenvärdet. Hunt (1988) framhåller också att de äldre som behåller sin tidigare livsstil 

med vänner, familj och de aktiviteter personen har haft upprätthåller sin självkänsla och 

identitet.  
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En utveckling som skett av aktivitetsteorin sedan den kom på 1960-talet är att det idag anses 

vara viktigt att aktiviteterna ska vara meningsfulla för den äldre (Ernsth Bravell, 2013). Katz 

(2000) menar på att aktivitet har blivit det nya universalmedlet för att de äldre inte ska bli 

beroende av eller mottagare av insatser från välfärdssamhället. Därför är det angeläget att 

vårdpersonalen försöker betrakta och beakta hela livssituationen för den äldre i behov av stöd 

från hemtjänsten. Det handlar enligt Wikström (2005) om att försöka utforma stödinsatserna på 

ett sådant sätt att mottagaren av insatserna kan leva som personen skulle ha gjort om inga 

hjälpbehov fanns. Det här ställer krav på vårdgivaren att kunna balansera den hjälp och stöd 

som ges. Balans handlar om att stärka eller bibehålla de förmågor den äldre fortfarande har kvar 

och ge stöd åt de funktionsförluster den äldre drabbats av, utan att ställa överkrav eller vara för 

hjälpsam (ibid).   

 

Värdigt liv i äldreomsorgen 

 

Socialtjänstlag (SoL 2001:453) kapitel 5 §4 säger att omsorgen om äldre ska inriktas på att de 

får leva ett värdigt liv med välbefinnande. Blennberger och Johansson (2010) diskuterar vad ett 

värdigt liv är genom bland annat begreppen privat sfär och kroppslig integritet, 

självbestämmande och delaktighet. Ett värdigt liv handlar enligt författarna om att värna och 

respektera rätten till den enskildes privatliv och rätten att bestämma över sin kropp. Individen 

ska själv få vara med och ha inflytande över sin vård och omsorg, men även ha rätt att tacka nej 

oavsett om omgivningen anser att det finns ett omsorgsbehov eller inte. En aspekt på 

självbestämmandet är att själv få ha inflytande över om, när och helst av vem man får hjälp av 

med exempelvis en dusch, eller att få bestämma om man hellre tar ett bad. Blennberger och 

Johansson (2010) påtalar att erbjudandet om omsorg inte kan vara helt fritt för önskningar som 

ska bli tillgodosedda med tanke på samhällets resurser. Trots begränsningarna av samhällets 

resurser ska det enligt författarna ändå finnas ett självbestämmande i form av inflytande över 

vårdgivare och dagliga rutiner. När det kommer till delaktighet anser Blennberger och 

Johansson (2010) att det är viktigt att både omsorgstagaren och anhöriga känner delaktighet 

även när det sker en påverkan på den omsorgstagande till exempel genom ett "vardagligt 

lirkande". Enligt författarna handlar det om ett samspel och att individen fortfarande får vara 

sig själv samtidigt som brukaren får det han eller hon behöver (ibid). Callaghan och Towers 

(2014) påvisar att den avgörande faktorn för välmående för den äldre var att ha kontroll över 

det dagliga livet, känslan av kontroll visade sig vara beroende av vilka behov den äldre hade. 

Författarna visar på att det finns tre nivåer där stora behov innebar en förlust av kontroll för den 

äldre, lite eller mindre stora behov innebar lite kontroll men inte tillräckligt för ett välmående 

hos den äldre. När de äldre inte hade några behov av omsorgsinsatser upplevde de äldre att de 

hade kontroll över det dagliga livet. Resultaten i Callaghan och Towers (2014) studie visar att 

när beroendet av andra ökar, minskar sannolikheten att den äldre känner sig ha kontroll över 

sitt dagliga liv. Författarna menar att det är viktigt att visa på de problem som finns kring att ta 

emot hjälp i hemmet, samtidigt som det inte går att bortse från att ekonomiska begränsningar 

spelar in. Det är en komplex verklighet som innebär att ansträngningar måste göras för att 

förbättra servicen för äldre som bor i eget boende. En ökad tillgång till vård och omsorg på ett 
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mer flexibelt sätt kan stärka och öka de äldres känsla av delaktighet och kontroll (ibid). 

Wolmesjö (2017) är ytterligare en författare som skriver om delaktighet. Författaren inleder 

med en öppen fråga om äldreomsorgen har tagit med sig det gamla perspektivet från när de 

äldre kom in på "hemmet" och där skulle anpassa sig till det rådande system och dagliga rutiner 

som fanns där. Idag kan sägas att hemtjänsten "flyttar in" hos den äldre i dennes hem men trots 

det så är det vårdpersonalen som har kontroll över vad som sker i hemmet, genom att 

arbetsmiljön ska vara anpassad efter vårdpersonalen med hjälpmedel. En annan faktor är det 

faktum att beviljad insatstid är det som styr vad som sker och utförs hos den äldre individen i 

hemmet. Wolmesjö (2017) konstaterar vidare att äldreomsorgen står inför nya utmaningar med 

fler äldre utan att det sker någon direkt utökning av vårdpersonal, förutsättningarna kan kräva 

innovativa former för ledning och organisation likväl som nya lösningar till exempel genom 

välfärdsteknik. Slutligen konstaterar Wolmesjö (2017) att förutsättningarna för delaktighet 

kräver en god kommunikation och att man förstår varandra, tänk om de äldres kunskaper 

värderades lika högt som vårdpersonalens. Författaren uttrycker att ett omvänt perspektiv skulle 

kunna vara bra där den med mer makt, i det här fallet vårdpersonalen delar med sig genom att 

föra över makten till brukaren och kanske ifrågasätter för vem och varför man gör det här (ibid). 

 

Organisatoriska faktorer: en paradox för de äldre 

 

Det borde vara självklart att det är den äldres behov och önskemål som ska styra vård och 

omsorgsinsatsernas utformning. Däremot kan det finns organisatoriska faktorer som kan 

påverka de äldres möjligheter till inflytande och delaktighet. Enligt Ernsth Bravell (2013) är det 

ofta mönster och rutiner som styr vård och omsorgsinsatsernas utförande, väl inarbetade och 

etablerade mönster och rutiner har visats sig svåra att förändra i organisationer. Författaren 

påtalar vidare att organisationers regler och rutiners utformning har visat sig kunna påverka den 

äldre personens självbestämmande negativt (ibid). Kira, Balki och San (2012) beskriver en 

annan aspekt utifrån hur de anställda påverkas av organisationen de arbetar i. Om det sker 

förändringar i organisationen som inte stämmer med de anställdas värderingar och de behov de 

ser, så påverkas de och det arbete de utför på ett negativt sätt (ibid). Offentliga organisationer 

ska drivas kostnadseffektivt samtidigt som de ska leva upp till politiska mål. Jacobsen och 

Thorsvik (2014) menar att uppföljning av långsiktiga offentliga mål bör ske med nödvändiga 

resurser för att lyckas med inledda åtgärder. Om inte nödvändiga resurser finns tillgängliga 

finns det en risk att vårdpersonalen i verksamheterna annars pressas i det dagliga arbetet att 

omdefiniera målen, anpassa innehållet, omfånget och karaktär i verksamheten utifrån befintliga 

resurser(ibid). Samtidigt påtalar Szebehely (2006) att det finns kommunala skillnader, både när 

det gäller verksamhetens omfattning och organisering, så med största sannolikhet finns det även 

skillnader mellan två arbetsgrupper inom samma sorts verksamhet och kommun. 

 

Jacobsen och Thorsvik (2014) menar att när delmål sätts i verksamheter kan målen gynnas av 

att de avgränsas till det egna arbetsområdet utmaningar. Samtidigt finns det en risk att det 

koncentreras så starkt på det egna arbetsområdets delmål och konkreta arbetsuppgifter för att 

klara det, enligt författarna kan det här innebära att det handlar om en målförskjutning av 

organisationens övergripande mål, till förmån för det egna arbetsområdets mål.  
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Mitton, Peacock, Storch, Smith, och Cornelissen (2010) tar upp enhetschefernas situation, de 

beskriver enhetschefers utsatta situation när de var tvungna att prioritera på grund av 

otillräckliga resurser.  De prioriteringssituationer som de tillfrågade enhetscheferna framhöll 

var just vid otillräckliga resurser, en budget som inte är i balans samt när värderingar, mål och 

visioner inte stämmer med det verksamheten har möjlighet att utföra (ibid).  

 

Socialpolitiska beslut och riktlinjer 

 

Politiska beslut ligger till grund för att säkerställa att individer i behov av stöd i sin dagliga 

livsföring, på ett eller annat sätt ska kunna ansöka om det. Den nationella värdegrunden infördes 

den 1 januari 2011 i Socialtjänstlag (2001:453). I 5:4 SoL beskrivs att värdegrund för 

socialtjänstens omsorg om äldre människor ska inriktas på att de ska få leva ett värdigt liv och 

känna välbefinnande. "Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva 

och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 

gemenskap med andra" Lag (2010:427). Då SoL är en ramlag finns ett visst tolkningsutrymme 

av innehållet.   

 

I statens offentliga utredning (SOU 2008:51) finns det beskrivet i förordet ett betänkande som 

ska leda till en förändring, inte endast en förbättring av det befintliga. En förändring som ska 

innebära en lust för den äldre människan att leva, trots ett behov av omvårdnad från 

vårdpersonal inom hemtjänst eller på ett särskilt boende. En förändring som inte ska fokusera 

enbart kring det materiella som tak över huvudet, tillsyn, mat och medicin, hygien och kläder 

på kroppen. Även det själsliga behöver vård och omsorg, genom att se de behov som just denna 

person behöver för att känna att livet är meningsfullt att leva och inte bara existera. Den äldre 

människan ska ha ”makten över vardagen, över valen, makten över mattider, läggtider, 

intressen, makten över privatliv såväl som makten över gemenskap och delaktighet” (SOU 

2008:51 s.31). 

  

Värdighetsreformen i regeringens statliga utredning (SOU 2008:51) och i regeringens 

proposition (2009/10:116) utgår från att varje människa har en grundläggande värdighet och ett 

unikt värde redan i att vara människa. Den äldre personen behöver kunna påverka den omsorg 

hon eller han får såväl när det gäller innehållet i ett beslut om bistånd, som hur insatserna ska 

genomföras. Den äldre kvinnan eller mannen måste kunna påverka när hon eller han vill stiga 

upp eller gå och lägga sig, när måltiderna ska intas och vilken mat man önskar äta. I möjligaste 

mån bör det vara möjligt att påverka vilken vårdpersonal som ska utföra insatserna. 

Självbestämmande innebär även rätt att tacka nej till den omsorg som erbjuds. 

  

Enligt statens offentliga betänkande (2013/14: SoU11) anses att det är viktigt att ta fram och att 

införa lokala värdighetsgarantier för att göra det tydligt för äldre personer, anhöriga och 

kommuninvånare vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen i kommunen. I den undersökta 

kommunen finns en värdighetsgaranti i form av en serviceförklaring för hemtjänsten där 

kommunen beskriver kommunens ansvar när en person har behov av hemtjänst. I kommunens 
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serviceförklaring garanterar de att de i varje möte ska värna om den enskildes integritet och 

trygghet. Vidare informerar kommunen om tystnadsplikten och det bemötande de kan förvänta 

sig från vårdpersonalen, utöver det ges information om beslutsprocessen och önskemål om att 

den enskilde lämnar ut viktig information så att hemtjänsten kan göra sitt bästa. Slutligen finns 

det information om var man kan vända sig med synpunkter, klagomål och beröm (för att läsa 

serviceförklaringen i sin helhet, se Bilaga 1) 

  

När riksdagen 8 juni 1998 antog socialutskottets betänkande (1997/98: SoU24) för nationell 

handlingsplan för äldrepolitiken angavs nedanstående mål:   

 

•    Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag   

•    Äldre ska kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende 

•    Äldre ska bemötas med respekt 

•    Äldre ska ha tillgång till god vård och omsorg 

 

I statens offentliga utredning (SOU 2017:21) står följande ”En nationell kvalitetsplan för vård 

och omsorg om äldre personer behöver ta hänsyn till att vi är olika, och att åldrandet inte gör 

oss mer lika i annat avseende än att vissa behov blir vanligare” (SOU 2017:21 s.88). Vidare 

framgår det i utredningen att ”Den människosyn som ska vara grundläggande för all vård och 

omsorg om äldre personer ska bygga på varje människas lika värde, varje människas rätt att 

bestämma över sig själv, varje människas rätt att få leva i relation till andra, varje människas 

rätt till trygghet och varje människas rätt att bli bemött med respekt.” (SOU 2017:21 s. 88). 
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Metod 

 

I det här avsnittet kommer vi beskriva den metod vi använt samt motiveringen till vårt val, följt 

av resonemang kring urval och en etisk diskussion.  

Studiens genomförande 

För att besvara studiens syfte har vi genomfört kvalitativa intervjuer med relevanta personer 

som kunnat bidra med erfarenheter och kunskaper inom det valda verksamhetsområdet. 

Intervjuerna bestod av enskilda intervjuer med tre enhetschefer samt två gruppintervjuer med 

vårdpersonal. I vår studie var syftet att få en djupare förståelse för hur de äldrepolitiska målen 

förmedlas och inverkar på verksamheten och de anställdas förutsättningar, genom att få ta del 

av enhetschefernas och vårdpersonalens berättelser kring hur de förmedlas samt hur de upplever 

att målen påverkar deras arbete. Valet att använda oss av kvalitativ metod handlar även om att 

få en djupare förståelse för hur organisatoriska villkor påverkar människors 

handlingsmöjligheter.  Det är komplexa frågor utan lätta svar, eftersom vi var intresserade av 

deras berättelser med deras egna ord valde vi att intervjua dem för att ge dem största möjliga 

utrymme att delge oss sina erfarenheter.  Ahrne och Svensson (2011) menar att metodvalet kan 

vara avgörande för den data du är intresserad av. Författarna lyfter att intervjuer kan vara en 

användbar metod då syftet är att ta del av människors upplevelser och berättelser. 

Generaliserbarhet är inget vi eftersträvar i denna studie eftersom att: “kvalitativa 

forskningsresultat är svåra att generalisera utöver den situation i vilken de producerades” 

(Bryman, 2011:369). Då underlaget för studien bestod av ett fåtal respondenter blir det som 

Bryman säger “omöjligt att generalisera resultaten till andra miljöer” (Bryman, 2011:369). På 

grund av att det var en liten grupp av individer som deltog i studien är datan från denna studie 

inte speciellt överförbar, eftersom det är “det kontextuella unika” (Bryman, 2011:355) empirin 

bestod av. Det handlade om vad och hur de medverkande respondenternas delade med sig av 

den egna kunskapen och upplevelsen, där och då som var i fokus. 

 

Urval 

 

I den här studien har vi valt att använda oss av det som Bryman (2011) benämner som 

målinriktat urval, som är ett icke sannolikhetsurval. Valet av den aktuella kommun där studien 

är utförd handlar om att kommunen ifråga har utgett en serviceförklaring som är en lokal 

värdighetsgaranti som utgår från de nationella äldrepolitiska målen och värdighetsreformen. De 

utvalda hemtjänstverksamheterna låg inom kommunens ytterområden, det innebär att de har 

liknande förutsättningar i form av avståndet till staden samtidigt som tillgång till aktiviteter för 

de äldre kan ha liknande utmaningar. Följden blev att vi medvetet valt att kontakta de specifika 

enhetschefer samt vårdpersonal som är verksamma inom de hemtjänstverksamheterna som är 

relevanta för studiens syfte och studiens forskningsfrågor. I studien medverkar tre enhetschefer 

samt 14 vårdpersonal. Det enda kriterium vi har haft gällande vårdpersonalen var att de var 



14 
 

anställda inom respektive hemtjänstverksamhet. Vi har alltså inte tagit hänsyn till kön och antal 

år inom yrket vid urvalet, trots detta har det ändå blivit en spridning i framförallt antal år som 

yrkesverksam.  

 

Etiska överväganden 

 

Inför studiens genomförande kontaktades respektive enhetschef för enskilda intervjuer, de gav 

sedan även sitt godkännande för att få intervjua vårdpersonal till studien genom att bevilja 

gruppintervjuer på arbetstid. 

 

Enligt vetenskapsrådet (2002) finns det ett antal etiska krav som ska uppfyllas när en studie 

genomförs för att den ska vara etiskt korrekt. De etiska krav som ska vara uppfyllda är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

  

Vi har förhållit oss till de etiska principerna om informationskravet genom att informera berörda 

intervjupersoner om syftet med vår undersökning. Intervjupersonerna har informerats om att 

deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, även 

efter att intervjuerna är genomförda. Intervjupersonerna har fått information om vad som ingår 

i undersökningens moment, exempelvis att intervjuerna kommer att spelas in. Samtyckeskravet 

respekteras genom att ingen av intervjupersonerna kommer tvingas att delta, utan deltagandet 

kommer att vara på frivillig basis, i studien har ingen minderårig tillfrågats. För att beakta 

konfidentialitetskravet har intervjupersonerna informerats och försäkrats om att vi inte kommer 

att namnge någon. Direkta citat anges men har avkodats för att inte intervjupersonerna ska 

kunna identifieras. Inga obehöriga har eller kommer att få tillgång till vårt material. Efter att 

vårt material använts i vår uppsats med godkänt resultat kommer allt material att destrueras, 

även den rådata som samlats in via inspelningarna av intervjuerna. Eftersom uppgifterna som 

insamlats från intervjupersonerna endast används för denna studies ändamål uppfylls även 

nyttjandekravet (Jfr Bryman, 2011). 

 

Semistrukturerade intervjuer 

 

I studien använde vi oss av semistrukturerade intervjuer där vi utgick ifrån några övergripande 

frågor som vi ville ha svar på (se Bilaga 2) samt de områden som specificerades i inbjudan som 

skickades ut (se Bilaga 3). Under intervjuerna genererades en del följdfrågor för att ytterligare 

belysa och få klarhet i vad intervjupersonerna menade eller tänkte när de kommenterade vissa 

områden (Jfr Bryman, 2011). Valet att göra intervjuer kommer sig av att det var ett litet urval 

på en väldigt lokal nivå vilket gjorde enkäter ointressanta, dessutom blev det ett annat djup och 

bredd på svaren under intervjuerna än vad som skulle ha varit möjligt i en enkät. 

 

Gruppintervjuer 

 

Den inledande tanken var att göra enskilda intervjuer med vårdpersonal från båda 
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verksamhetsområdena. Det visade sig att all inbjuden vårdpersonal var tveksamma till enskilda 

intervjuer som eventuellt skulle ske på den egna fritiden. Efter beviljad möjlighet från 

respektive enhetschef kunde vi istället erbjuda möjlighet att delta i gruppintervjuer på arbetstid 

under förutsättning att ingen övertid eller mertid fick utgå för att kunna delta i studien. Det 

medförde att intresset för att medverka i studien ökade och resulterade i 14 deltagande 

vårdpersonal.  

 

Gruppintervjuerna bestod av två grupper med vårdpersonal, sex stycken vårdpersonal i ena 

gruppen samt åtta vårdpersonal i den andra gruppen. Gruppintervjuer ansåg vi vara en 

användbar metod när det handlar om att utforska hur deltagarna diskuterade kring ganska 

många frågeställningar kring det aktuella ämnet för studien (Jfr Bryman, 2011). Vår ambition 

var att fånga så många perspektiv som möjligt samt försöka undvika att någon enskild 

vårdpersonals tankar och åsikter gick förlorade, trots det kan vi inte garantera att vi fått med 

allt. Vårdpersonalens upplevelser och erfarenheter tillsammans med att de hjälpte varandra se 

nya perspektiv ansåg vi ändå överväga nackdelarna med att eventuellt missa någon enskild 

persons perspektiv. Diskussionen i gruppen blev baserad på gruppens gemensamma 

erfarenheter och belyste även variationer i den kollektiva förståelsen och upplevelsen av de 

specifika ämnen som togs upp. 

 

Intervjuernas genomförande 

 

För att komma i kontakt med respondenterna var det första steget att sända ut inbjudan med 

beskrivning om studiens syfte samt områden som skulle beröras under intervjuerna (se bilaga 

3). Inbjudan att delta i studien skickades till enhetschefernas arbetsmail samt till 

vårdpersonalens funktionsbrevlåda för respektive enhet. Vi sände ut förfrågan till tre 

hemtjänstgrupper varav två grupper anmälde att de ville medverka i studien, den tredje gruppen 

svarade inte på inbjudan. Ingen påminnelse skickades till den tredje gruppen eftersom vårt 

underlag redan bestod av sammanlagt 17 intervjupersoner. 

 

Därefter kontaktade vi enhetscheferna för bokning av intervjutid, intervjuerna med respektive 

enhetschef tog cirka 30 minuter. Samtliga intervjuer förutom intervjun med enhetschef tre 

genomfördes tillsammans. Att genomföra intervjuerna tillsammans anser vi förenklade 

efterarbetet med att tolka det som sagt under intervjuerna samt att kunna komplettera varandra 

med eventuella följdfrågor vid intervjuernas genomförande. Vi turades om att intervjua vid de 

enskilda intervjuerna, vid gruppintervjuerna var det främst en som intervjuade men båda ställde 

följdfrågor när vi ansåg att något var oklart. Samtliga intervjuer spelades in. Innan inspelning 

fick vi muntliga samtycken till deras deltaganden i studien samt samtycke till att spela in 

intervjuerna. Vardera gruppintervjun tog ca 45 minuter. Vid inspelningen av en gruppintervju 

avstannade inspelningen och det upptäcktes under inspelningens gång. Då inspelningen kunde 

återupptas försökte vi göra en kort sammanfattning av vad som sagt under tiden som 

inspelningen avstannat. Efter avklarad intervju noterade vi även det vi själva mindes under 

perioden som inspelningen avstannat. Under intervjuerna användes en intervjuguide med de 
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öppna frågor som vi ville ha svar på (Bilaga 2). Frågorna i intervjuguiden utgick från de 

nationella äldrepolitiska målen och gav även utrymme att ställa följdfrågor vid behov. 

   

Att spela in intervjuerna upplevde vi gjorde att vi kunde fokusera på respondenternas svar, 

kroppsspråk, mimik och tonlägen för en djupare förståelse för deras berättelse. Vi blev mer 

närvarande och våra möjligheter se och höra våra respondenter ökade när vi inte behövde vara 

fokuserade på att anteckna, därmed anser vi att risken för att missa något som kunde vara viktig 

information minskade. Alla respondenter har själva fått komma med förslag på bästa tid och 

plats för genomförandet av intervjuerna. Ungefär 30 minuter hade avsatts till respektive intervju 

dock tog alla gruppintervjuer betydligt mer tid, 45 - 60 minuter. Det upplevde vi inte påverkade 

intervjuerna negativt utan snarare positivt att alla respondenter fick säga sitt utan att bli avbrutna 

på grund av tidsåtgången. 

 

Studiens syfte samt övergripande teman framgick i inbjudan inför intervjuerna, här ville vi ge 

respondenterna möjligheten att förbereda sig lite grann på vilka områden som kommer att 

beröras, trots det var många respondenter inte förberedda på vad vi skulle prata om. Efter varje 

avklarad intervju har vi erbjudit samtliga respondenter att de får kontakta oss om det är något 

de vill tillägga eller dra bort från intervjumaterialet. Samtliga har sagt att de står för det som 

sagts vid intervjuerna och inte vill tillägga något i efterhand. 

 

Analysarbete 

 

Det inspelade materialet valde vi att transkribera eftersom det finns många fördelar med det. 

Dels finns möjligheten att vid flera tillfällen gå igenom det som respondenterna sagt samt att 

en mer ingående analys kan genomföras av vad som sägs och hur respondenterna uttrycker sig. 

Det här har varit en process där vi har läst igenom datamaterialet flera gånger och noterat 

nyckelord som respondenterna använt samt teman som antyds i materialet enligt en kvalitativ 

analys av data. En risk med att materialet fragmenteras på det här sättet är att sammanhanget 

går förlorat och att det respondenten sagt kan missförstås. I syfte att undvika det här problemet 

har transkriberingarna lästs och inspelningarna lyssnats igenom flera gånger för att på bästa 

möjliga sätt förhindra att något missas, resultaten har även diskuterats genomgående. 

Transkriberingarna har skickats ut till samtliga respondenter för att de ska få läsa igenom och 

ha en möjlighet att rätta något, tillägga eller dra ifrån. Vid studiens färdigställande hade ingen 

av respondenterna hört av sig ör att ändra något. Användning av direkta citat i resultatet kräver 

en förklaring efteråt för hur vi tolkat respondentens svar. På så sätt blir intervjudatan “en 

beskrivande berättelse” (Bryman, 2011:431) som förklarar och styrker varför vissa citat har 

valts ut för det specifika temat.  

 

I transkriberingarna och under analysen kodades respondenterna så att inte deras identitet ska 

röjas. Nedan följer en kort presentation av respondenterna i vår studie. Anledningen till att 

respondenternas bakgrund presenteras är för att påvisa hur länge de varit verksamma som 

enhetschefer samt variationen av vårdpersonalens kompetenser/formella utbildningar inom 

vårdgrupperna. 
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Enhetschef 1 utbildad sjuksköterska, började våren 2017 som enhetschef. 

  

Enhetschef 2 utbildad socionom, enhetschef sedan år 2000. 

 

Enhetschef 3 har samhällsvetarexamen från Umeå med Sociologi som huvudämne. Har även 

läst bl.a. juridik och företagsekonomi, enhetschef sedan början av år 2018. 

 

Grupp 1 bestod av 4 undersköterskor, 2 vårdbiträden, 0 outbildad. År i yrket ca 1 år – 30 år. 

  

Grupp 2 bestod av 6 undersköterskor, 1 vårdbiträde, 1 outbildad. År i yrket ca 3 år- 40 år. 

 

Fortsättningsvis i följande resultatdel kommer den enskilde i behov av stöd i form av 

hemtjänstinsats benämnas som individ och brukare. Enhetscheferna kommer att presenteras och 

citeras som chef 1, chef 2 och chef 3. Grupperna kommer benämnas grupp1 och grupp2 utan 

att ha någon specifik koppling till chefernas benämning. I citaten från gruppdiskussionerna 

kommer personerna endast att benämnas P 1, 2, 3 osv i båda grupperna, det som kommer att 

särskilja grupperna åt är att vi skriver ut vilken grupp som citeras. 

 

Metoddiskussion 

 

Gruppintervjuer är en explorativ metod och det innebär att resultatet har som syfte att visa på 

vissa tendenser kring vårt övergripande syfte och mål för studien. Vid genomförandet av 

gruppintervjuerna blev det tydligt att många inom gruppen delade samma uppfattning och de 

började även reflektera över nya saker som kom fram, en ny medvetenhet växte fram under 

diskussionerna. Vid bearbetningen av transkriberingarna från gruppintervjuerna märkte vi att 

det var svårt att utläsa en del av materialet eftersom vissa respondenter hade svårigheter med 

att hitta formuleringar eller blev avbrutna av sina kollegor vid upprepade tillfällen. Det syns 

tydligt i transkriberingarna och där upplever vi att en del svar blivit ofullständiga. Vi kan inte 

bortse ifrån att det finns en risk att våra respondenter påverkade varandra under intervjun, 

gruppens sammansättning kan ha inneburit att deltagarna håller med den person som pratar 

mest och har mest åsikter. Något vi uppmärksammade var att ett fåtal respondenter vid 

gruppintervjuerna blev lite stressade och generade när vi startade inspelningen, det släppte dock 

ganska snabbt när de kände sig trygga att prata i grupp tillsammans med sina arbetskamrater.  

 

Ett flertal författare påtalar betydelsen av en trygg miljö för respondenterna för att få fylliga 

svar (Bryman, 2011; Dahlin-Ivanoff, 2011). Vi valde därför att ta hänsyn till respondenternas 

önskemål om tid och plats för intervjun, av praktiska skäl blev det en lokal på respektive 

arbetsplats. Det negativa med att intervjuerna genomfördes under arbetstid på arbetsplatsen är 

att de kanske inte var helt fokuserade på intervjun utan också tänkte på det kommande arbetet. 

Under slutminuterna av intervjun av grupp 2 kom det in vårdpersonal från det närliggande 

äldreboendet som gjorde att våra respondenter blev lite mer tystlåtna. Val av lokal var inget vi 

samtalsledare upptäckte var något hämmande för deltagarna, de uppträdde öppet och delgav 
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sina tankar och erfarenheter utan förbehåll. Respondenterna har tagit del av transkriberingarna, 

ingen av respondenterna har vid studiens färdigställande hört av sig för att lägga till eller ta bort 

något, dock har flera uttryckt intresse av att läsa den färdiga studien. I och med det uttalade 

intresset kommer den färdiga studien skickas ut så att samtliga respondenter får möjlighet att ta 

del av studien. 

 

Studiens trovärdighet kan ifrågasättas eftersom rollen som samtalsledare i gruppdiskussioner 

endast förekommit vid ett fåtal tidigare tillfällen under vår utbildning. Det uppmärksammade 

vi när vi transkriberade intervjuerna att det fanns några tillfällen då vi skulle ha frågat upp hur 

de tänkte och upplevde det kring det som just togs upp, här upplevde vi att det blev tydligt att 

mer erfarenhet som samtalsledare kunde medfört fler följdfrågor som eventuellt gett mer 

nyanserade svar. Förutom det är det önskvärt men inte ett krav att det inte är samma person som 

leder gruppdiskussionen och sedan utvärderar densamma, eftersom det då kan uppstå 

systematiska fel i tolkningen av det empiriska materialet. De etiska aspekterna kan även 

ifrågasättas även om det inte var grupper som var i en särskilt utsatt position, i och med att 

samtalet kring syftet och målet inte innebär att det handlar om något kring den egna personen. 

Resultatet i denna studie är på en mer övergripande nivå eftersom det handlar om övergripande 

mål för äldrepolitiken, enhetschefers, vårdpersonalens kunskaper och upplevelser av mål och 

måluppfyllnad. Det är viktigt att man “observerar, identifierar, eller mäter det man säger sig ska 

mäta” (Bryman, 2011:352). Här anser vi att vi uppfyller intern validitet då vi medvetet valt att 

intervjua relevanta personer för att stärka studiens trovärdighet inom det område som studeras, 

sedan går det alltid att argumentera för att fler verksamheter skulle ha undersökts för att få en 

bredare bild. Det går även att argumentera för att resultaten skulle blivit annorlunda med en 

annan sammansättning av deltagare. Den externa reliabiliteten i studien kan ifrågasättas 

eftersom det är svårt att upprepa en liknande studie med samma sociala miljö och samma 

sammansättning av befintliga deltagare i vår studie. Den interna reliabiliteten är relativt hög 

eftersom vi som utfört studien har pratat ihop oss till en samsyn över tolkningen av den data 

som insamlats, dels pratat om de fördomar vi har/haft kring ämnet som gjort att vi i största 

möjliga mån undvikit att hamna i situationer där våra intressen fått styra tolkningen av den 

insamlade empirin. 

Ansvarsfördelning 

Under arbetet med denna studie har ansvarsfördelningen varit rätt jämn. Tillsammans har vi 

diskuterat oss fram till det syfte vi haft med studien. Informationsbrevet som vi skickade som 

inbjudan har vi författat tillsammans men Virginia har skickat ut det till två av grupperna och 

Amanda har skickat det till en av grupperna. Under arbetets gång har vi ansvarat för olika delar 

i arbetet, men eftersom arbetet fortskridit har båda varit inne i alla delar och ändrat, lagt till och 

dragit ifrån så ingen av oss kan längre sägas ha någon del som helt och hållet är vår egen. 

Amanda har genomfört en intervju med en enhetschef själv eftersom det blev med kort varsel 

den aktuella enhetschefen tog kontakt och sa sig kunna delta i en intervju. På grund av att det 

inte fanns utrymme att ta intervjun då vi båda var tillgängliga bestämdes att Amanda tar 

intervjun själv och Virginia transkriberar den, båda var med under övriga intervjuer. Fem 
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intervjuer går inte att dela jämnt så upplägget blev följande, Amanda har transkriberat tre 

intervjuer, båda gruppintervjuerna samt intervju med en enhetschef. Anledningen till det var att 

Virginia var handledare i gruppintervjuerna, därför valde vi att Amanda skulle transkribera de 

båda gruppintervjuerna. Virginia transkriberade två intervjuer med enhetschefer. 

Transkribering är en tidskrävande uppgift så för att kompensera Amanda har Virginia skrivit 

större delen av resultat och diskussion för att jämna ut den arbetsmängd som en extra 

transkribering medfört för Amanda. Resultatet och diskussionen har vi sedan gått igenom 

tillsammans och har en samsyn i att resultatet består av det som framkommit under intervjuerna. 
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Resultat 
 

I nedanstående avsnitt kommer olika teman presenteras som vuxit fram under analys och 

bearbetning av det transkriberade intervjumaterialet. Följande resultat som presenteras bygger 

på de olika respondenternas kunskaper kring och uppfattningar om de äldrepolitiska målen. 

Resultatet visar på stora variationer mellan enhetscheferna och vårdpersonalens kunskaper 

gällande de äldrepolitiska målen. De teman vi identifierat i analysen är: 1) Kunskapsläget kring 

de äldrepolitiska målen. 2) Serviceförklaringen: en förutsättning för trygghet och fortsatt 

oberoende. 3) Genomförandeplanerna ger inflytande över vardagen. 4) Levnadsberättelsen - 

viktigt men oviktig. 5) Ålderdomen och det aktiva livet. 

 

Kunskapsläget kring de äldrepolitiska målen 
 

Samtliga enhetschefer anser att de äldrepolitiska målen kommuniceras tydligt och att de är väl 

förankrade vertikalt inom organisationen, vilket även uttrycks klart och tydligt genom 

följande citat:  

 

Väl förankrat från början från politiker ner det har gått hela det ledet (chef 2).  

 

Hela ledet innebär att de antagna mål och visioner som finns för äldreomsorgen är väl 

förankrade från politiker till äldreomsorgschef och sedan vidare till verksamhetschefer för 

hemtjänstverksamheterna och slutligen till enhetscheferna för respektive hemtjänstverksamhet. 

Tydliga mål och visioner visade sig vara en av de faktorer som engagerade och motiverade en 

av enhetscheferna att arbeta som enhetschef: 

  

[...] det började med att när jag tackade ja till den här anställningen då fick jag hemläxa 

[...]. Då fick jag hem äldreomsorgens mål, äldreomsorgens visioner, leva livet bäst möjligt, 

olika foldrar, vad är det vi ska lova individen och så vidare. Så jag läste faktiskt det innan 

jag började och jag tycker att det var väldigt bra formulerat och att det var lite grann det 

jag kände mig engagerad och motiverad av (chef 1). 

 

Här tolkar vi att informationsflödet fungerar utmärkt vid nyanställning och att enhetscheferna 

verkar belåtna med hur denna information förmedlas. De äldrepolitiska målen fick de två 

nyanställda enhetscheferna kommunicerade via utbildningsmaterial som de förväntades 

studera, innan tillträdandet som enhetschefer inom hemtjänsten vilket tyder på att 

enhetscheferna skall besitta kunskaperna innan de blir verksamma chefer. Målen och visionerna 

som gavs ut visade på att innehållet även var en motiverande och en inspirerande faktor. 

Samtliga enhetschefer mottog även mail med övrig information kring de äldre politiska målen 

och visionen för äldreomsorgen att de äldre ska leva livet bäst möjligt. Om man bortser från en 

nyanställning förekommer ytterligare utbildningssatsning kring äldreomsorgens mål och 

visioner där viss utvald vårdpersonal från arbetsstället fått medverka tillsammans med 

enhetschef, det har enligt Chef 2 varit “två stycken från arbetsgruppen som har deltagit och 

sedan har man tagit upp det så långt det har varit möjligt på arbetsplatsträffar och delgivit övrig 
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vårdpersonal då”. Grupp 1 påtalar att det förekommer viss information kring målen men att det 

är som hastigast de gås igenom, vilket kan tolkas som att det inte prioriteras nog med tid på att 

verkligen förmedla målens innebörd utan det mer “slängs ut” så att alla ska ha hört det vid något 

tillfälle. Vidare framkommer det från grupp 2 att de upplever att de fått mer ytlig information 

kring målen som ställer de frågande till hur de ska arbeta utifrån målen. 

 

Vi har nog gått igenom de här målen men som sagt det har ju varit på en ATP 

(arbetsplatsträff, vår anm.), de har rabblat upp målen, sen frågat om har ni frågor och 

ingen har frågor och så går man vidare. Så att det är ju ingenting som är riktigt inprintat. 

(grupp 1). 

 

Men det tror jag inte jag känner igen. Jag tror inte det kommer ner på golvet rent konkret 

hur det ska användas (P5) // Alltså ursäkta vad sa du (P2) // Jo det har man ju hört att de 

ska få bestämma själva(P4), (Grupp2). 

 

Här kan det tolkas som att det finns en problematik att nå fram med målen till all vårdpersonal. 

När vi berättar om de äldrepolitiska målen så kommer det fram att de känner igen innehållet 

men benämningen och var de kommer ifrån verkar vara nya för de. Här kan man tolka det som 

att informationen kring äldrepolitiska målen inte framförts mer än som en allmän information. 

Vikten av målen verkar enligt gruppernas sätt att diskutera inte framstå som särskilt viktiga och 

därför kan det ifrågasättas om målen alls nått fram till de som faktiskt utför insatserna. Utöver 

det framgick det även från en av enhetscheferna att “Det saknades ett hur vi ska motivera de 

som jobbar med det här att kunna ge det här stödet” (chef 1). Här efterlyste enhetschefen ett 

stöd från äldreomsorgschef och verksamhetschef för hur mål och garantier skulle motiveras till 

vårdpersonalen inom hemtjänstgruppen för att de ska kunna ge rätt stöd till brukarna. 

Enhetschef 3 är inne på samma linje och påtalar att det är “Jättebra politiska mål, jättebra 

riktmärken och jättesvåra att leva upp till” (chef 3). 

 

Serviceförklaringen: en förutsättning för trygghet och 

fortsatt oberoende 

 

Syftet med serviceförklaringen (bilaga 1) är att garantera att brukarna möts med respekt, stärka 

brukarens förutsättningar till självbestämmande, bibehålla sitt oberoende och kunna känna sig 

trygg med sin hemtjänst. Trots garantierna som formuleras i serviceförklaringen verkar den ha 

haft en mindre framträdande roll i den information som cheferna har fått innan tillträdet jämfört 

med den information om de äldrepolitiska målen och visioner som delades ut. En av cheferna 

utryckte sig så här när serviceförklaringen kom på tal “jag borde kunna det “(chef 2) och en 

annan “är det det här att vi lovar att?” (Chef 1) Till skillnad från de äldrepolitiska målen så var 

grupperna mer bekant med att kommunen hade en serviceförklaring, den hade nämnts på någon 

arbetsplatsträff samt att det funnits broschyrer med serviceförklaringen till brukarna som delats 

ut. Resultatet visar på att det finns svårigheter att leva upp till garantierna enligt cheferna som 

ska garantera att den äldre känner sig sedd, hörd, och i kontroll av sitt eget liv. Resultatet visar 
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även att vårdpersonalen delar den uppfattningen genom att de upplever att kompetensen som 

utlovas i servicegarantin inte uppfylls i verkligheten: 

 

Därför tycker jag det är så tokigt, alltså kriterierna de är ju borta du behöver inte kunna 

någonting för att jobba på hemtjänsten (P 5) // Här står det ju om kunskap att vi garanterar 

att vi har kunskap (P 4) // Det finns ingen kunskap (P2) // för att stödja de på rätt sätt (P 

7).[...] Det är från organisationen att om man ser att det är ett yrke som kräver mycket 

kompetens och så tar man in någon som inte har någon som helst erfarenhet men man 

tänker att man ger den tre till fem dagars inskolning sen ska du kunna jobbet. Då har du 

pressen på dig att då ska du klara det, alltså det finns… (P7) // Och många vill verkligen 

klara det, jag tror att det är därför de inte frågar ibland. (P3) // Jo, men du har ju pressen 

på dig att du ska ju fungera direkt. Det är ju inte så att man liksom går på sidan av ett tag 

eller har nåt slags mentor eller någonting utan man får sina dagar sen ska man fungera 

(P4). // Mm, det är för lite inskolning (P5). // Ja, eller inskolning känns ju lite förlegat vi 

borde ju ha någon introduktionsutbildning. För vad hinner man på liksom på fem dagar 

om man helst vill ha utbildade undersköterskor(P6), (grupp2).  

 

Här framkom det uttryckligen att det anses vara mycket bra politiska mål som var bra 

riktmärken, samtidigt som de finns en problematik kring de, att de är svåra att leva upp till och 

att det även fattas förutsättningar att utföra arbetet med den kompetens som eftersöks då det tas 

in outbildade som på mindre än en vecka ska lära sig yrket och kunna vara självständiga. 

  

Vidare i serviceförklaringen står det att vårdpersonalen ska stötta brukaren inom ramen för hans 

eller hennes beslut för att individen ska kunna leva ett gott liv utifrån sina förutsättningar. Dock 

verkar det finnas yttre faktorer som kan inverka på besluten enligt enhetscheferna “det här är 

ambitionen givetvis men vi har alltid att förhålla oss till en budget så då kanske det inte alltid 

går (chef 1)”. “Där är ju besluten och budget ett tak för oss det går inte låta de göra precis allt 

de vill (chef 3)”. Resultatet visar tydligt att biståndsbesluten och budgeten blir ett tak för vad 

verksamheten kan tillåta brukaren att göra, de lösningar som kostar minst är de som verkar bli 

favoriserade och inte de faktiska behoven påtalade en av vårdgrupperna. Ytterligare aspekter 

som kom fram var att det finns en vilja att upprätthålla serviceförklaringen men att det är för 

mycket lovat eftersom yttre faktorer inverkar. 

 

[...]jag kan tycka att det här är jättebra men det är kanske inte så att vi kan lova de här 

sakerna utan då måste man vara mer tydlig, att vi vill göra de här sakerna och de här kan 

vi erbjuda eftersom jag uppfattar att det blir en konflikt mellan oss som utförare och de 

som ska ta emot det här. De förväntas och förväntningen är högre ställd än vad vi faktiskt 

kan lova (chef 1). 

 

Vi vill ju ge de äldre allt det där problemet är ju att i slutändan är det ju ekonomin och 

verksamheten som bestämmer (P1) // Det är bara det som styr. Det låter så bra (P2) // 

Jamen allt ifrån brukarkontinuiteten så länge ekonomin håller allting är så länge ekonomin 

håller för det är där… det är ju där det hamnar i slutändan. Det är alltid pengarna som 

styr (P1), (grupp 1). 

 

Sammantaget ansåg samtliga deltagare i grupperna och enhetscheferna att innehållet i 
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serviceförklaringen är bra men att det inte var något de kunde leva upp till då det i slutändan 

var yttre faktorer som styrde. I resultatet framkommer det även att försök görs att ge brukaren 

ett val, om vårdpersonalen i god tid vet om att det blir förändringar i planeringen. Här angav 

enhetscheferna exemplet att det sker om någon annan än den utlovade vårdpersonalen kommer 

på grund av exempelvis sjukfrånvaro “[...] det har inte gått att tillmötesgå alltid och då har vi 

haft en dialog med brukarna och sagt att idag kan vi inte, idag kommer det en man och du får 

välja att duscha eller inte. Vi kan inte göra någonting mer” (chef 2). Det här dilemmat styrks 

även av ytterligare en enhetschef: “Det finns vissa gränser för vad ni får önska och vad vi kan 

stödja er med” (chef 1). 

 

Resultatet visar tydligt att resurser var något ständigt återkommande som begränsade 

möjligheterna till att uppfylla brukarnas önskemål vid insatsernas utförande. Dock eftersträvade 

de olika verksamheterna att försöka uppfylla brukarnas önskningar så långt det var möjligt. 

Exempelvis att vårdtagaren ska kunna påverka vem som kommer och duschar samt vilken tid, 

men det visade sig ändå att resurserna i slutändan avgjorde. Det visade sig genom exempelvis 

att går det inte att planera precis så som brukaren önskar får de istället ett erbjudande om vad 

gruppen kan erbjuda och sedan är det upp till brukaren att acceptera eller neka. Här tolkar vi 

det som att det blir förutsättningarna för dagen som styr hur situationsanpassad vården blir 

istället för hur individen önskar att få sin vård och omsorg utförd. Ytterligare en garanti i 

serviceförklaringen som verkar vara svår att uppnå, handlar om antalet personer som arbetar 

med den enskilde brukaren skall hållas till så få som möjligt. Dock visar det sig vara svårt att 

uppfylla enligt en av enhetscheferna: “svårt att uppnå för vi har personalomsättningar, 

personalbrist och måste kasta om i planeringen” (chef 2). Resultatet visar att yttre faktorer 

såsom personalbrist, personalomsättningar och en planering som måste kastas om på grund av 

att viss vårdpersonal inte har körkort eller medicindelegering gör att denna garanti är svår att 

uppnå. Det här var en betungande faktor som gav stor påverkan på det dagliga arbetet för 

vårdpersonalen “nu känns det mest som att det satts orimliga förväntningar, att man byggt upp 

förväntningar för vårdtagare och anhöriga så de förväntar sig betydligt mer än vad vi levererar” 

(grupp 2). Gruppen upplevde situationen på följande sätt som visas i nedanstående citat:  

 

Dock så kan man ju undra om man inte måste tänka på andra sätt, man kanske måste tänka 

hur man fördelar arbetet också. Det kanske finns saker att göra där för att liksom använda 

kompetensen på rätt sätt. Men i dom banorna vet jag aldrig om det tänks eller 

överhuvudtaget (P7) // Du tänker städ och så(P3) // Ja men precis det finns väl 

kanske  alltså saker om vi har olika kompetens i en arbetsgrupp, olika erfarenheter och 

utbildningar så kanske man måste försöka ta mer tillvara på det man kan (P5) // Så skulle 

det ju vara egentligen men det är ju bara det att det är pengarna som styr och schemat och 

planeringen att det ska(P1) // Jo men så är det ju, så har det ju varit genom alla år när 

man har planerat och man ska till exempel kontinuiteten är för dålig till exempel då menar 

de att man ska göra något åt det men sen så står det alltid och faller med att blir det 

billigare att göra på ett annat sätt så gör vi på ett annat sätt (P7), (grupp 2). 

 

Sammanfattningsvis har båda hemtjänstgrupperna en uttrycklig önskan att göra mycket för 

sina brukare samt att nå upp till serviceförklaringens värdegaranti för ett utökat 

brukarinflytande, men kompetens, resurserna och ekonomin kommer i vägen. 
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Brukarinflytandet ser väldigt olika ut, grupp 2 påtalar att förväntningar från brukare och 

anhöriga är högt ställda. I samband med vårdtagarnas inflytande så framkommer det även hos 

ena vårdgruppen upp om vårdtagarnas och anhörigas förväntningar på hemtjänsten, att en del 

förväntar sig hjälp med allt. 

 

I den andra gruppen var det mer diskussioner kring att alla kanske inte vågar säga ifrån utan 

tar den hjälp som erbjuds, till exempel att en kvinna tar hjälp för att duscha från en man fast 

hon är blyg och egentligen absolut inte vill. Det här med att "skriker högst får mest" kom upp 

i båda gruppintervjuerna om än i olika omfattning.   

 

 

Genomförandeplanerna ger inflytande över vardagen 

 

Samtliga enhetschefer såg vikten av att stärka kontaktpersonens roll hos brukaren och de såg 

även att den genomförandeplan som skrevs i hemmet av kontaktpersonen tillsammans med 

brukaren var något som stärkte egenmakten för brukaren. Det faktum att brukaren fick läsa 

igenom genomförandeplanen och sedan skriva under den var också en garanti för att brukarens 

önskemål och behov blev rätt nedskrivna. Följande bekräftades av en enhetschef med orden att 

det är “en trygghet att veta att det här står skrivet om mig, jag är med hela vägen” (chef 2). 

Däremot att säkerställa att genomförandeplanen följs av alla var inget någon av enhetscheferna 

kunde garantera, dock att de uppdateras minst var sjätte månad kunde de kontrollera.   

  

Resultatet visade att ny teknik som används ansågs som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet då 

arbetsinsatserna finns beskrivna i de arbetstelefoner som finns. Tillgängligheten medförde att 

vårdpersonalen snabbt kunde uppdatera sig rörande de önskemål varje enskild brukare hade 

genom att läsa genomförandeplanen innan besöket. Båda grupperna såg positivt på att 

genomförandeplanen, det dokument som berättar vad som ska göras hos en vårdtagare finns i 

telefonen. Det positiva är att all vårdpersonal har en egen telefon, det innebär att vårdpersonalen 

snabbt kan läsa sig till vad som ska göras hos varje brukare som de besöker. Det här är en 

förändring mot för några år sedan då det enbart fanns på papper och i datorn ” men nu är det ju 

fantastiskt att ha de i telefonerna det är ju väldigt enkelt och tillgängligt“(grupp 2). I nuläget 

har all vårdpersonal ett program i arbetstelefonen som innehåller alla brukares 

genomförandeplaner. Förutom genomförandeplaner har vårdpersonalen även en individuell 

planering i form av en lista i sin telefon, vilka brukare den enskilda vårdpersonalen ska besöka 

den dagen samt vilka insatser de brukarna har inplanerade vid besöken. Genom denna teknik 

får all vårdpersonal god översikt över dagens arbetsuppgifter men det förutsätter att allt som 

står är aktuellt: 

 

Jag tycker det är så bra det vi har det i telefonen, det är jätteviktigt att det är uppdaterat 

när vi har vikarier [...] för det är så smidigt, du behöver inte gå och sätta dig vid datorn. 

Utan när de kommer till en brukare, få se vad var det här då (grupp 1). 

 

Det sågs även som positivt från båda grupperna att de när genomförandeplanerna skulle 
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uppdateras kunde ta med sig en surfplatta till brukaren och tillsammans med denne läsa, 

uppdatera och godkänna. 

 

Levnadsberättelsen – viktigt men oviktig 
 

Det finns ett dokument som kallas levnadsberättelse, precis som det låter är det ett verktyg inom 

äldreomsorgen som innebär att vårdtagaren och någon från hemtjänsten, till exempel 

kontaktpersonen tillsammans skriver ned vårdtagarens levnadsberättelse. När dokumentet är 

ifyllt innehåller det viktiga bitar kring vad personen har haft för intressen eller viktiga personer 

i individens liv, allt som kan vara bra att veta när personen själv har svårt att berätta. Det 

framkom i samtliga enhetschefers resultat att det inte arbetas aktivt med levnadsberättelsen. En 

enhetschef beskrev att “jag kände att det var ett motstånd [från vårdpersonalen vår anm] mot 

att använda det som jag inte riktigt förstår för jag tycker det att det borde vara väldigt bra att ha 

det här till komplement så alla vet hur den här människan levt” (chef 1). Motstånd har båda 

hemtjänstgrupperna mött, vårdpersonalen berättar att de mött ett motstånd kring 

levnadsberättelsen genom att vårdtagarna inte velat skriva ner sin levnadsberättelse när de fått 

erbjudandet. 

 

Det har väl varit lite si och så sen är det ju en del som inte hur många gånger än man har 

lagt fram det så kommer det aldrig tillbaka så på vissa ställen har vi gett upp där och 

tänker att vi inte kan göra mer (P6) // Hur tidigt det informerar man om 

levnadsberättelsen, alltså informerar man redan på vårdplaneringen? (P5), (grupp2). 

 

[...] då var det sagt att man skulle erbjuda att få skriva ner sin levnadsberättelse, men jag 

tror att alltså det var i stort sett alla som tackade nej till det (P1) // En del rent 

stenvägrade (P2) // Jo, de vart kränkta (P3), (grupp 1). 

 

Cheferna upplever ett motstånd från vårdpersonalen angående levnadsberättelsen och 

vårdpersonalen uppger att de upplever ett motstånd från brukarna angående levnadsberättelse. 

Vår tolkning av det blir att det saknas en genomgående kommunikation, motivering och 

förståelse för de bakomliggande orsaker till varför levnadsberättelsen är viktig och därmed 

behövs. Vårdpersonalens resonemang kring hur de lämnat ut den visar på att vårdpersonalen 

själva kanske inte förstår hur viktig kunskap en ifylld levnadsberättelse kan vara. Resultatet 

visar även på vårdpersonalens okunskap kring vikten av sin egen förmåga att motivera brukaren 

att skriva ner sin levnadsberättelse. Den ses som ett dokument som lämnas till brukaren för att 

brukaren ska skriva den, inte som ett hjälpmedel för att kunna stötta brukaren och även ett sätt 

att lära känna brukaren på ett mer personligt plan genom att samtala med brukaren om personens 

liv. 

 

Vårdpersonalens inställning till och förståelse för hur viktig en levnadsberättelse kan vara 

visade på stora brister. Förmågan att presentera livsberättelsen har inverkan på hur brukaren tar 

emot erbjudandet om att skriva ner just deras berättelse. Det är viktigt att kunna framföra varför 

levnadsberättelsen kan vara bra för den framtida vård och omsorg brukaren kan behöva för att 

få leva sitt liv så autentiskt som möjligt även om hälsan sviktar. 
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Ålderdomen och det aktiva livet 

 

Brukarna har enligt enhetscheferna störst chans att vara delaktiga och påverka innehållet i en 

biståndsinsats som kallas ledsagning/aktivering i biståndsbeslutet. Insatsen är en social tid som 

brukaren kan använda tillsammans med en vårdpersonal. Exempel på aktiviteter är promenader, 

bakning och sällskapsspel. Vårdpersonalen såg behov av ytterligare aktivering, deras vilja 

tillsammans med en förmåga att se olika relevanta alternativ för aktivering av de äldre ger hopp 

för ökad aktivitet i framtiden. Det skulle även öka livskvalitén och ge personliga vinningar för 

de äldre. 

 

Du vet den där resan de far och så fikar de och, de är ju hur nöjda som helst. Det är ju 

bara att tänka sig själv om du skulle vara instängd hemma, även om någon skulle komma 

och prata med dig en timme vecka man skulle bli alltså totalt galen.(P7) // Precis byta 

miljö, du behöver inte vara borta länge, det känner man ju själv då är det helt annars när 

du kommer hem(P1) // Men det är så otroligt tajt budgettänk så att man tänker aldrig så 

långt vad som små investeringar kan göra i det långa loppet vad man får tillbaka 

ekonomiskt som sin vinning (P5)// För tänk så kul en gång i månaden få anordna filmkväll 

med tema (P4)// sångkväll (P2)// Det är ingenting som jag tänker(P8) // Det kan ju vara 

allt möjligt pysselkväll, för de som tycker om det en gång i månaden, jag garanterar att det 

skulle gilla det ( P7)// Det skulle göra stor skillnad (P3) (grupp2). 

 

Dock visar ovanstående meningsutbyte att det finns olika uppfattningar om just denna aspekt. 

Några ur vårdpersonalen har idéer och tankar direkt för att förbättra brukarens möjligheter till 

en mer aktiv vardag medan någon enstaka person inte alls tänker i de banorna. Det visar ändå 

tydligt på att drivkraften finns hos vårdpersonalen, dock är det fortfarande yttre faktorer som 

har störst inverkan på möjligheterna till det aktiva livet. Exempelvis tidsåtgången som är avsatt 

för insatsen, möjligheter att färdas inom tidsramen och här kommer även involvering av 

anhöriga in som en möjliggörande faktor: 

 

[...]Sen har vi ju också då problemet känner jag då de här riktigt gamla som inte orkar gå, 

det går ju bra för de som bor på seniorboendet med aktiviteter men de här som bor lite 

utanför (P7)// Jo men självklart menar jag att de ska ha möjlighet att komma dit o (P5)// 

Jo men hur ska dom hur ska det ordnas sig för vi (P1)// Jag garanterar också där om vi 

involverar anhöriga mer än vad vi gör idag jag menar hur många som helst skulle ställa 

upp och skjutsa de hit en gång i månaden och se till att de kommer eller vara med på det, 

det garanterar jag, om de var med på det, att de visste vad som händer (P6)// Träffa oss 

(P2) // Precis att de vet att de får den här guldkanten, att de får träffa personalen, för då 

får ju anhöriga även chansen att kunna ta någon av oss åt sidan kanske i fem minuter och 

kanske bara få prata och fråga om saker. Liksom nu har det varit så här, skulle kanske det 

gå att göra på något annat sätt för pappa för han behöver någonting eller (P3) // Och så 

tar vi från socialtiden från NN och NN som eller NN som bor långt bort skjutsa henne på 

social eller alltså ta den tiden då. Alltså det finns mycket. (P7) // Precis (P8). (grupp2). 
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Samtidigt framhåller grupp 2 att synen på de äldre måste förändras, de äldres välmående bör 

prioriteras och sättas i främsta rummet. 

  

Jag vet inte hur vi ska kunna ändra på detta för det måste ju ska ändras på, synen (P6) // 

Och det måste börjas uppifrån (P3) // Jo det måste börjas uppifrån (P5) // Jag tror att vi 

ska dit (P3) // Jag tror på information alltså att ta hit folk, informera och informera alltså 

vad det är som gäller, alltså för att nu vi fortsätter ju i samma bubbla och alltså. Jag menar 

något måste vi ju göra och vi måste ju få folk att förstå hur det funkar idag vad det är vi 

jobbar efter (P2) // Det är en så stor nonchalans mot äldre överhuvudtaget. Hur många 

gånger liksom ger man kontakter till en äldre person till en kurator eller psykolog eller 

någonting, man nonchalerar ju väldigt mycket när de mår dåligt(P6). (grupp2). 

 

Som avslutande sammanfattning visar resultatet att brukarnas inflytande över sin aktiva vardag 

ter sig begränsat, trots de äldrepolitiska målen som syftar till att stärka egenmakten för brukarna. 

Fastän väl kommunicerad information från ledningen ner till enhetscheferna verkar 

informationsflödet stanna vid enhetscheferna. Enhetscheferna efterlyser uttryckligen hur de ska 

förmedla målen och samtidigt motivera vårdpersonalen att arbeta efter de äldrepolitiska målen. 

Vårdpersonalen som utför insatserna har begränsad kunskap om de äldrepolitiska målen. Även 

om några i arbetsgrupperna besitter mer kunskaper än andra beroende på hur ofta och hur väl 

informationen om de äldrepolitiska målen har framförts via de arbetsplatsträffar som ägt rum. 

Servicegarantin verkar däremot de flesta i vårdpersonalen ha kännedom om. Resultatet visar att 

en del av de löften och garantier som förmedlas är enligt vårdpersonal och enhetschefer för 

svåra att leva upp till, det här medför att verksamheten inte kan uppnå de utlovade garantierna. 

Samtidigt råder det bristande kompetenser inom arbetslagen som försvårar möjligheterna att 

tillgodose brukarnas önskemål. Ytterligare yttre faktorer som styr om brukarnas egenmakt om 

sitt eget liv uppfylls är tiderna satta i biståndsbesluten samt verksamhetens tilldelade budget. 
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Diskussion 

 

I följande avsnitt kommer vi att koppla och diskutera resultatet gentemot den tidigare forskning 

som finns samt den litteratur som använts i bakgrundskapitlet. Vi kommer även att besvara 

syftet som var hur de äldrepolitiska målen kommuniceras och hur enhetschefer och 

vårdpersonal på en lokal nivå arbetar mot att uppfylla målen för äldrepolitiken.    

 

Äldreomsorgens förändringar 
 

Under det senaste årtiondet har äldreomsorgen varit under förändring, budgetåtstramningar och 

organisationsförändringar har påverkat verksamheten på olika sätt. Offentliga organisationer 

ska drivas kostnadseffektivt samtidigt som de ska leva upp till politiska mål (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014). Här finner vi likheter i vårt resultat där samtliga enhetschefer påtalar att 

personalomsättningar och framförallt budget styr om brukarna kan få sina önskemål 

tillgodosedda. Vidare framkommer det i resultatet att brukaren kan bli utan insatser om denne 

nekar den vårdpersonal som finns tillgänglig om brukarens önskemål inte tagits hänsyn till vid 

planering. Regeringens mål för äldreomsorgen genom värdighetsreformen (SOU 2008:51) 

avsåg att visa riktningen för äldreomsorgen med ett fokus på att stärka individens möjlighet att 

ha kontroll över sin vardag. 

 

Garantierna i kommunens serviceförklaring (Bilaga 1) ansågs i resultatet vara för mycket att gå 

ut till samhällsmedborgarna och lova. Garantierna ansågs leda till en konflikt mellan vårdgivare 

och mottagare, på grund av att biståndsbeslut och budget blir ett tak för vad verksamheten kan 

låta brukaren göra. Beställar-utförare modellen som införts visar att det blir ett glapp när 

biståndsbeslut tas utanför verksamheten. En utomstående biståndshandläggare bestämmer 

ramarna i form av schablontider för hur lång tid olika insatser får lov att ta. De angivna 

tidsramarna för beslutet blir det som styr, exempelvis om individen har beviljats 30 minuter till 

en dusch så är det den ramen som gäller och inte till exempel 45 minuter för att individen just 

där och då behöver stöd med något ytterligare. Det här går emot den forskning som visar på att 

en väl fungerande hemtjänst kräver tid, handlingsutrymme inom insatsen och framförallt ett 

mindre antal vårdpersonal som hjälper den enskilde (Ingvad, 2003; Szebehely, 2006). 

  

Om verksamhetens mål är svåra att leva upp till så menar Jacobsen och Thorsvik (2014) att det 

finns två vägar att gå, antingen bör målen för verksamheten ändras, eller anpassa verksamheten 

så målen kan uppfyllas. Författarna påtalar att det handlar om att målen som eftersträvas är mer 

komplexa än vad verksamheterna mäktar med utifrån tilldelade resurser i form av budget samt 

övriga utmaningar som finns i verksamheten med personalomsättningar. I vår studie framkom 

det att enhetscheferna ställs inför yttre faktorer i form av en begränsad budget och 

biståndsbeslutet blir därmed ett tak som styr hur insatserna hos de äldre kan utföras. Det här 

ställer enhetscheferna i en pressad situation som uttrycktes på följande sätt “det blir en konflikt 

mellan oss som utförare och de som ska ta emot det här” (Chef 1). Även Mitton, Peacock, 

Storch, Smith, och Cornelissen (2010) påtalar att enhetscheferna hamnar i en pressad situation 
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när de ska balansera krav från brukare med krav att hålla budget. Förutom biståndsbeslut och 

budget visar resultatet att det tillkommer ytterligare utmaningar i form av sammansättningen av 

kompetenser inom arbetsgruppen där bland annat planeringen ska göra så att det är rätt person 

på rätt plats vid rätt tidpunkt, gällande vem som har körkort, medicindelegering, vem som får 

ge insulin m.m. Sammantaget försvårar tidigare nämnda utmaningar möjligheterna att uppfylla 

brukarens önskemål så det blir individanpassad vård. Resultatet visar att verksamheterna arbetar 

utifrån sina rådande resurser, vilket innebär att tanken med att äldre ska få det som 

serviceförklaringen garanterar att de ska få, inte verkar uppfyllas. Jacobsen och Thorsvik (2014) 

kallar fenomenet för målförskjutning som innebär att de äldrepolitiska målen, 

serviceförklaringen och de äldres önskemål skjuts åt sidan till förmån för andra mål som 

exempelvis en budget i balans. 

 

Brukarinflytande 
 

Delaktighet och inflytande är viktiga komponenter för att tillförsäkra en individ i behov av stöd 

från hemtjänsten trygghet och en känsla av kontroll över sitt eget liv. Genomförandeplanerna 

är ett viktigt dokument för att uppnå det för en brukare, planen skrivs tillsammans med 

kontaktpersonen från hemtjänsten och är den gemensamma överenskommelsen av hur brukaren 

vill ha sina insatser utförda. Denna överenskommelse är en trygghet för brukaren att det här står 

skrivet om mig, mina behov och önskemål. Sedan kan inte verksamheten garantera att 

genomförandeplanen följs av alla, det här ger vilseledande signaler kring vad brukaren kan 

förvänta sig av vårdpersonalen. Genomförandeplanen syftar enligt resultatet på att stärka 

brukarinflytandet, trots det verkar brukarens möjligheter till inflytande och delaktighet styras 

av det som Wolmesjö (2017) tar upp kring ett föråldrat sätt att bibehålla kontrollen över 

brukarens önskemål och vilja sedan tiden de kom in på "hemmet" trots att vårdpersonalen idag 

besöker brukarens hem så är det vårdpersonalens förutsättningar som styr det som sker hos 

brukaren. Hemtjänstens skyldighet är att utföra de beslutade biståndsinsatserna med befintlig 

och tillgänglig vårdpersonal, där slutar verksamhetens skyldighet och brukaren ställs inför ett 

val att ta emot insatsen eller avstå om brukaren är obekväm med den vårdpersonal som kommer. 

Det verkar fortfarande vara individens skyldighet att acceptera och inordna sig efter det 

hemtjänsten kan erbjuda individen och innebär en allt mer uppgiftscentrerad omvårdnad som 

handlar om att insatsen ska utföras, istället för personcentrerad omvårdnad som handlar om att 

utföra insatsen utifrån brukarens önskemål och situation i livet. Varför inte som Wolmesjö 

(2017) påtalar göra ett försöka att vända synsättet. Varför inte tänka i andra banor inom 

verksamheterna och istället arbeta utifrån för vems skull insatsen ska utföras och varför 

verksamheten fått uppdraget att utföra insatsen utifrån ett brukarperspektiv (ibid). Istället ses 

verksamheten som ett resultat av tagna biståndsbeslut, tilldelad budget och utmaningar i 

vårdpersonalfrågor som är svåra att lösa. Sammantaget blir det ett tak för vad brukaren får 

bestämma eller önska i sin dagliga insats och ett sätt att rättfärdiga de brister som resultatet 

visar finns i brukarens möjlighet att bibehålla makten över sin egen kropp och över sin dagliga 

livsföring. Delaktighet och självbestämmande över den dagliga insatsen är inget som går att 

garantera enligt resultaten, eftersom det är yttre faktorer som i första hand styr hur väl det går 

att uppfylla brukarens önskemål. Inflytande och delaktighet är en förutsättning för välmående 
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hos den äldre i behov av omvårdnadsinsatser enligt Callaghan och Towers (2014). Samtidigt 

påtalar författarna att ekonomiska begränsningar spelar in om en brukare ska få vara delaktigt 

och ha inflytande över sitt liv. Enligt författarna krävs det tillgång till en mer flexibel vård och 

omsorg för att öka de äldres känsla av delaktighet och kontroll (ibid).  Redan för 30 år sedan 

påtalade Hunt (1988) i sin studie att något som hjälper de äldre att behålla sin självkänsla och 

identitet är att upprätthålla så mycket som möjligt av tidigare livsstil med vänner, familj och de 

aktiviteter personen har haft. I resultatet framkom det att brukarna har störst chans att vara 

delaktiga och påverka innehållet i den biståndsinsats som kallas ledsagning/aktivering enligt 

enhetscheferna. Insatsen är en social tid som brukaren kan använda tillsammans med en 

vårdpersonal. Utrymmet för brukaren att själv styra över den insatsen står i kontrast till att de i 

stor utsträckning inte kan påverka övriga beviljade insatser på samma vis. 

Ledsagning/aktivering är dessutom inte en daglig insats utan en insats som kan beviljas ett visst 

antal gånger i veckan. Det här innebär att brukarens möjligheter att fortsätta med de dagliga 

aktiviteter de varit vana vid rimligtvis blir väldigt svårt för brukaren att få fortsätta med. 

Följande resultat går helt emot den forskning som framhåller att det är viktigt att bibehålla 

aktiviteter och ett socialt liv för att kunna upprätthålla egenvärdet och självkänslan när 

individen åldras (Ernst Bravell, 2013; Hunt, 1988). Något som kan stärka möjligheterna till 

brukarinflytande är ett dokument som kallas levnadsberättelse. Dokumentet är ett verktyg inom 

äldreomsorgen som innebär att brukaren tillsammans med vårdpersonal från hemtjänsten 

skriver ned brukarens levnadsberättelse. Levnadsberättelsen som är frivilligt för alla fylla i kan 

innehålla viktiga bitar om vad den här personen har haft för intressen, rutiner, viktiga personer, 

allt som kan tänkas vara viktigt eller bra att veta när personen själv har svårt att berätta. 

Resultatet visade att det finns ett visst motstånd från vårdpersonalen till levnadsberättelsen, “jag 

kände att det var ett motstånd [från vårdpersonalen vår anm.] mot att använda det som jag inte 

riktigt förstår för jag tycker det att det borde vara väldigt bra att ha det här till komplement så 

alla vet hur den här människan levt” (Chef 1). Det faktum att båda hemtjänstgrupperna mött ett 

motstånd kring det här dokumentet genom att brukarna inte velat skriva ner sin 

levnadsberättelse gör att det ändå inte går att bortse ifrån att det kan vara avgörande hur 

dokumentet presenteras för brukaren. Här kan det underlätta om vårdpersonalen är positiv och 

ser fördelarna med den information berättelsen kan ge. Fördelar med levnadsberättelse är all 

den kunskap om brukaren som den kan ge, kunskap som hjälper vårdpersonalen att ge brukaren 

förutsättningar att kunna leva som tidigare vid sjukdomstillstånd som kan innebära att den äldre 

inte kan förmedla sin vilja och önskemål längre. Å andra sidan innehåller levnadsberättelsen en 

mängd personliga och privata fakta kring en individs liv, och det går inte att ta för givet att 

individen eller dess anhöriga vill dela med sig kring privata delar av livet som Ernsth Bravell 

(2013) påtalar. I resultatet framkom det att försök görs att tillmötesgå önskemål från brukaren 

kring exempelvis kvinnlig vårdpersonal vid intima insatser som exempelvis dusch men ibland 

kan det vara övervägande män som arbetar och då får brukaren välja att avstå från sin insats 

eller ta emot den vårdpersonal som kommer. Att behöva ställa en brukare inför valet att ta emot 

insatsen eller avstå till ett annat tillfälle strider mot det Blennberger och Johansson (2010) 

diskuterar kring vad ett värdigt liv är, speciellt när det gäller brukarens privata sfär och 

kroppsliga integritet.  Resultatet visar att självbestämmande och delaktigheten i individens egna 

önskemål och behov åsidosätts till förmån för verksamhetens resurser eller bristande resurser. 

När verksamhetens resurser får vara den styrande faktorn innebär det att respekten för brukarens 
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självbestämmande och inflytande åsidosätts. Brukarens självbestämmande och rätt till sin egen 

kropp ska vara den styrande faktorn och ska därför värnas och respekteras av vårdpersonal 

enligt Blennberger och Johansson (2010). Även i statens offentliga utredning (SOU 2017:21) 

framgår det i utredningen att ”Den människosyn som ska vara grundläggande för all vård och 

omsorg om äldre personer ska bygga på varje människas lika värde, varje människas rätt att 

bestämma över sig själv, varje människas rätt att få leva i relation till andra, varje människas 

rätt till trygghet och varje människas rätt att bli bemött med respekt.” (SOU 2017:21 s. 88). 

 

Vårdpersonalens betydelse 
 

Att vårdpersonalen har stor betydelse vid utförandet av insatser råder det ingen tvekan om, både 

Ernsth Bravell (2013) samt Olsson och Ingvad (2006) belyser vikten av att ta hänsyn till 

brukarens behov. Kontinuiteten av vårdpersonal har visat sig ha stor betydelse, Olsson och 

Ingvad (2006) påtalar betydelsen av att så få personer ur vårdpersonalen som möjligt besöker 

brukaren för ökad trygghet hos den äldre. Wikström (2005) är inne på samma linje och menar 

att om antalet vårdare hålls nere får vårdarna större möjlighet att lära känna den individ de ska 

hjälpa för att kunna ge stöd och hjälp där det behövs. Andra faktorer enligt Szebehely (2006) 

som ökar på tryggheten för äldre är förutsägbarhet, att de äldre vet vem som kommer, när de 

kommer och vad som ska göras. I resultatet framkom det att enhetscheferna försöker tillgodose 

brukarnas behov men att det tydligen kan finnas gränser för vad som brukaren kan önska och 

vad de kan få stöd med. Här kan man tolka det som att arbetsgruppens sammansättning är 

avgörande för hur många insatser som faktiskt klaras av att utföras. Är det många kvinnliga 

brukare som inte vill ha manlig hjälp vid intima insatser såsom dusch och arbetsgruppen består 

av övervägande män kan de ställas inför valet att tvingas acceptera insatsen då verksamheten 

inte besitter de resurser som faktiskt efterfrågas/behövs. Sammantaget är det en komplex 

verklighet som handlar om en balansgång mellan att inte ta över som vårdare men inte heller 

underlåta att hjälpa individen där behovet finns, det blir betydligt lättare att uppnå om inte allt 

för många vårdare som inte känner individen väl planeras in hos brukaren (Olsson & Ingvad, 

2006; Wikström, 2005).  

   

Avslutande sammanfattning 
 

Under våra intervjuer framkom olika saker vilket var förväntat eftersom de alla är unika som 

individer. Resultatet beror på att alla har olika mycket erfarenhet, kunskap och anser att olika 

saker är olika viktiga och framträdande i organisationen. Viljan att bedriva god vård, att 

brukarinflytandet ska vara så maximalt som möjligt finns hos samtliga respondenter. En enighet 

råder inom båda verksamheterna, från chef till vårdanställda att alla påverkas av de yttre 

faktorerna såsom ekonomiska resurser, personalomsättning, kompetenser/delegeringar, 

körkortsinnehavare vilket medför att möjligheterna att utföra insatser efter brukarnas vilja och 

önskemål försvåras. 

 

I statens offentliga utredning (SOU 2017:21) påtalas att vård och omsorg om äldre är en 

relationell verksamhet där ”Planering och organisering av vård- och omsorgsarbete måste utgå 
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från vårdens och omsorgens specifika karaktär. Den ska skapa utrymme för handlingsfrihet för 

vårdpersonalen att kunna hantera individuella behov och önskemål och klara oväntade 

situationer. Den ska tillgodose att vårdpersonalen får de förutsättningar som krävs – utbildning, 

handledning och tid” (SOU 2017:21 s. 88).  Resultaten i studien visar på att det finns mycket 

arbete kvar i de här verksamheterna för att kunna uppnå en sådan relationell verksamhet eller 

kunna säkerställa att äldrepolitiska målen genom värdighetsgarantierna i serviceförklaringen 

efterlevs. När serviceförklaringen fungerar som det är tänkt är det definitivt en individgaranti. 

En garanti att få behålla sin integritet, sitt självbestämmande, få uppleva välbefinnande, känna 

trygghet, vara oberoende och få möjlighet till ett aktivt liv för de människor som beviljats 

insatser av hemtjänsten. Serviceförklaringen med dess garantier som hemtjänsten i dagsläget 

inte kan leva upp till ger idag en falsk trygghet för brukare, anhöriga och kommuninvånare. 

Alla faktorer sammantaget innebär att de äldrepolitiska målen om att de äldre ska kunna leva 

ett aktivt liv, ha inflytande över sin vardag, åldras i trygghet och med bibehållet oberoende inte 

uppfylls. Den som ytterst drabbas av det här är den enskilde som inte har något val utan är i en 

beroendeställning till hemtjänsten för sin dagliga livsföring.  

 

Vidare forskning 

 

Brukarnas perspektiv är inte representerat i studien så det vore intressant att få ta del av deras 

upplevelse av delaktighet, inflytandet och självbestämmande vid insatser från hemtjänsten 

utifrån de äldrepolitiska målen samt servicegarantin. Ytterligare perspektiv som inte är 

representerat i studien är de anhörigas erfarenheter och upplevelser av den vård och omsorg 

deras anhöriga tar del av. Ett annat intressant perspektiv är arbetsmiljöns påverkan på 

vårdpersonalens engagemang och möjligheter att utforma det dagliga arbetet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Serviceförklaring för hemtjänsten 

 

Hemtjänst – stöd för att din vardag ska fungera 

Här kan du läsa om vad som gäller för dig som söker eller har hemtjänst, vad du kan 

förvänta dig av oss och vad du kan bidra med för att vi ska kunna leva upp till 

förväntningarna. 

 

Vad är en serviceförklaring? 

Vårt ansvar 

Vi garanterar att i varje möte värna om din integritet och trygghet. 

Det innebär att: 

· all personal har tystnadsplikt. Det innebär att den information vi har om dig inte 

sprids till någon annan, inte heller till närstående, utan din tillåtelse. 

· vi tar i dig med varsamma händer och bemöter dig med värme och vänlighet 

· vi stöttar dig inom ramen för ditt biståndsbeslut för att du ska kunna leva ett gott liv. 

Utifrån dina förutsättningar stärker vi och tar tillvara dina förmågor så att du får göra 

det du vill och kan själv. 

· all personal bär namnbricka och kommunens legitimation väl synlig 

· om du vill kontaktar vi dig om vi blir mer än 30 minuter sena till överenskommen 

tid 

· vi går bara in hos dig om du är hemma eller om vi har tillåtelse från dig 

· när vi möts har vi tid för dig 

· vi har kunskap för att ge dig rätt stöd utifrån dina behov. 

När du ansöker om hemtjänst garanterar vi att du får information om beslutsprocessen. 

Det innebär att:        

· vi tar kontakt med dig inom tre vardagar från att du sökt kontakt med kommunens 

kundtjänst 

· vi fattar beslut senast två veckor efter ansökan om stöd kommit in från dig, under 

förutsättning att vi fått in alla uppgifter 

· du får muntlig och skriftlig information om hemtjänst 

· om du inte är nöjd med beslutet får du information och stöd att överklaga det 

· du får stöd av tolk om du behöver det. 

När du har hemtjänst garanterar vi att värna om ditt självbestämmande och att du är delaktig i 

att planera hur utformningen av ditt stöd ska se ut. 

Det innebär att: 

· vi lyssnar på dig och tar hänsyn till dina värderingar, åsikter, trosuppfattning och 

kulturella bakgrund. 
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· du får en kontaktperson med särskilt ansvar som ser till dina intressen och behov samt 

är din länk till övrig personal. 

· du och din kontaktperson har genomförandesamtal där ni talar om dina intressen, 

önskemål och rutiner samt hur och när stödet till dig ska genomföras. Om du önskar 

kan en närstående eller företrädare vara med. 

· det vi kommit överens om i genomförandesamtalet skrivs ned i en genomförandeplan 

och undertecknas senast tre veckor efter att du påbörjat hemtjänst. 

Genomförandeplanen följs upp minst en gång per år eller vid behov. 

· du vid behov får information av din kontaktperson om förändringar som berör dig 

och ditt stöd. 

Vi garanterar att vi värnar om ditt välbefinnande. 

Det innebär att: 

· om du vill och ditt hälsotillstånd kräver det stöttar dig i att kontakta hälso- och 

sjukvårdspersonal 

· om du vill stöttar vi dig i att upprätthålla kontakten med personer som är viktiga för 

dig 

· vi håller antalet personer som arbetar med dig så få som möjligt 

· måltiderna som vi serverar anpassas till dig och du får påverka var och när du vill 

äta och dricka 

· vi stöttar dig i att uppleva skillnad mellan vardag och helgdag 

· du får information om aktiviteter som anordnas i närområdet   

  

Ditt ansvar 

För att vi ska kunna leva upp till dina förväntningar behöver vi din hjälp. Vi vill att du bidrar 

med information för att vi ska kunna fatta rätt beslut och tillsammans med dig planera, 

genomföra och följa upp ditt stöd. Vi vill gärna att du berättar för oss om sådant som du tycker 

är viktigt för oss att känna till om dig och ditt liv. Du kan också skriva ner det i ett formulär som 

vi tillhandahåller. Om vi behöver information från exempelvis din hälsocentral eller närstående 

kommer vi också behöva din tillåtelse. 

Vi vill också att du meddelar din kontaktperson om du tillfälligt vill avsäga dig en eller flera 

insatser eller om ditt behov av stöd förändras. Om du behöver mer stöd kan du göra en ny 

ansökan hos biståndsbedömare. 

Synpunkter, klagomål och beröm 

Vi följer upp hur vi lever upp till våra garantier. Vi vill gärna att du berättar vad du tycker om 

det vi gör och det bemötande vi ger. Därför är dina synpunkter, klagomål och beröm värdefulla 

för att vi ska kunna bli bättre. 

Dina synpunkter kan lämnas personligen till personalen, här på vår webbplats eller genom vår 

kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00, tryck 1. 

  

Om du tycker att vi inte lever upp till våra garantier lovar vi att du får möjlighet att tala med 

ansvarig chef inom tre vardagar. Hämtad: http://www.skelleftea.se/servicehemtjanst 2018-02-

20 kl 12:42   

  

http://www.skelleftea.se/skriv
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Bilaga 2: Intervjuguide   

  

Information inför intervjun 

Syftet med denna studie är att undersöka hur de nämnda målen för äldre politiken kommuniceras 

och praktiseras på en lokal nivå. Detta önskar vi undersöka genom intervju med er. Vi förhåller 

oss till de etiska kraven och det innebär att vi informerat er om syftet här ovan med intervjun, 

samt resultat av undersökningen kommer att användas i vår kandidatuppsats. Deltagandet är 

frivilligt och er berättelse och åsikter är konfidentiell information. Det innebär konkret att er 

verksamhet inte kommer att framgå med namn, direkta citat från er kommer inte heller att 

skrivas ut så att ni riskerar att bli igenkända. Ni har rätt att avbryta er medverkan när som helst, 

även efter att intervjun är genomförd. Intervjun kommer att spelas in så att inte vårt fokus tas 

från samtalet genom att behöva anteckna under intervjun. Skulle det kännas bättre eller 

bekvämare att vi antecknar under intervjun, så gör vi självklart det.   

  

Äldrepolitiska målen: 

• Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag.   

• Äldre ska kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende.   

  

Frågor: 

• På vilket/vilka sätt arbetar ni med att de äldre ni hjälper ska kunna ha inflytande över 

sin vardag?   

• På vilket/vilka sätt arbetar ni med att de äldre ni hjälper ska kunna behålla sitt 

oberoende bäst möjligt?   

• Hur arbetar personalen med levnadsberättelsen? 

• Hur säkerställer du som enhetschef att genomförandeplanen skrivs tillsammans med 

brukaren utifrån brukarens önskemål och behov? 

• Hur säkerställs det att alla anställda arbetar utifrån genomförandeplanen? 

• Vilka möjligheter till aktiviteter för äldre finns det? (till enhetscheferna) 

• Hur ser personaltätheten ut och hur påverkar det möjligheten att nå målen? 
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Bilaga 3: Inbjudan till intervjupersonerna   

  

Hej 

Jag heter Virginia Brännström och läser till socionom vid Umeå universitet, termin 6. Jag håller 

just nu på att skriva en C-uppsats tillsammans med Amanda Östensson. Det innebär att vi 

genomför en kvalitativ undersökning kring de äldre politiska målen: 

  

• Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag.   

• Äldre ska kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende.   

  

Syftet med denna studie är att undersöka hur de ovanstående nämnda målen för äldre politiken 

kommuniceras och praktiseras på en lokal nivå. Detta önskar vi undersöka genom intervjuer, 

dels med ett antal anställda inom ert hemtjänstområde samt med chefen/cheferna för detta 

hemtjänstområde. Vi förhåller oss till de etiska kraven och det innebär att vi informerat er om 

syftet här ovan med intervjun, samt resultat av undersökningen kommer att användas i vår 

kandidatuppsats. Deltagandet är frivilligt och er berättelse och åsikter är konfidentiell 

information. Det innebär konkret att er verksamhet inte kommer att framgå med namn, direkta 

citat från er kommer inte heller att skrivas ut så att ni riskerar att bli igenkända. Ni har rätt att 

avbryta er medverkan när som helst, även efter att intervjun är genomförd. Intervjun kommer 

att spelas in så att inte vårt fokus tas från samtalet genom att behöva anteckna under intervjun. 

Känner du att det skulle vara bättre eller bekvämare att vi antecknar under intervjun, så gör vi 

självklart det.   

  

Områden som kommer att beröras under intervjun som tar ca 30 minuter är:   

• Brukarens inflytande och möjlighet till ett aktivt liv.   

• Brukarens trygghet och oberoende   

• Serviceförklaring för hemtjänsten 

• Levnadsberättelsen   

• Genomförandeplan    

Vid eventuella frågor är du välkommen att höra av dig. 

Hör av dig om du vill delta och belysa de äldres situation utifrån de äldre politiska målen och 

de nämnda områdena här ovan, som du upplever det. Anmäl senast 16/3 på nedanstående mail 

eller telefon.   

Mobil: 073-027 78 22 

Mail: viggan67@gmail.com 

Med vänliga hälsningar 

Virginia Brännström 

  


