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Denna studie undersöker den äldres självbestämmanderätt inom ordinärt boende i 

Örnsköldsviks kommun. Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning personalen 

har kännedom om och handlar efter socialstyrelsens vägledningsmaterial om den nationella 

värdegrunden för äldre som ska ligga till grund för äldreomsorgen. Nationella värdegrunden 

för äldre kom 2012 och blev ett vägledningsmaterial för verksamheter som berör äldre och 

grundar sig på lagändringen i socialtjänstlagen som kom 2011. I denna lagändring 

förtydligades och utökades bland annat den äldres rätt till självbestämmande och delaktighet.  

 

Studien bygger på en enkätstudie med både kvantitativa delar men även narrativa 

svarsalternativ. Enkäten skickades ut till alla anställda inom ordinärt boende inom 

Örnsköldsviks kommun. Resultatet pekar på att det finns en kunskapslucka bland personalen 

som i sin tur leder till vad studien benämner som ogenomtänkt omyndighetsförklaring. Detta 

ser vi beror på en brist i utbildningen från organisationens sida. Resultatet pekar också på ett 

glapp mellan vad personalen uppfattar som sin egen kunskapsnivå och den nivå som de själva 

uppvisar när de blir ombedda att definiera vissa begrepp utifrån fasta påståenden. Alltså att 

vid förfrågan om de hade kännedom kring äldreomsorgens nationella värdegrund svarade de 

ja, men vid nästa fråga om värdegrundens definition, kunde endast en del av dem svara. Även 

detta pekar på brister vid implementeringen av värdegrunden. 

 

Analyser av resultatet pekar även på ett mönster där personalen inte alltid ser sig själva som 

huvudansvariga för sitt agerande utan ibland lägger över ansvaret på antingen verksamheten 

eller den äldres bristande förmåga till att agera utifrån sitt bästa. Även genomförandeplanens 

roll och betydelse diskuteras av personalen i relation till begreppen. Analyserna väcker 

frågorna om ifall genomförandeplanen innebär samma sak som delaktighet och 

självbestämmande eller finns det fler parametrar till dessa begrepp enligt värdegrunden.   
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Inledning och problemformulering 

Att andelen äldre ökar i samhället är något som varit ett faktum länge. Personerna som föddes 

under 40-talets babyboom har nu blivit äldre och är den största målgruppen när det kommer 

till vård- och omsorgsinsatser. Detta är en grupp människor som tillskrivs ha god kunskap om 

sina rättigheter och att de inte accepterar vad som helst utav tacksamhet utan förväntar sig 

högre kvalité på sin service (Johansson, 2002). Det har också skett en skiftning från att tidigt 

flytta till särskilt boende till att den äldre ska få bo hemma så länge den själv vill med stöd 

och hjälp från hemtjänst. Detta ökar pressen på god kvalité i hemmet samt en utbildad 

personal som ser till individens önskningar och behov (Socialstyrelsen, 2015). 

Självbestämmanderätt och delaktighet är två begrepp som blivit ytterst aktuella och som 

tydligt beskrivs i äldreomsorgens nationella värdegrund och som ska ligga till grund för 

verksamheten (Socialstyrelsen, 2012). Äldres självbestämmande och deras rätt till sitt eget liv 

är en rättighet som sedan länge finns fastslagen i lagen. Redan då ädelreformen infördes 1992 

skulle äldreomsorgen bygga på tre grundprinciper: självbestämmande, trygghet och 

delaktighet (Magnusson, 2001).  

 

Ågren Bolmsjö, Sandman och Andersson (2006) menar dock på att de anställda inom 

äldreomsorgen endast fokuserar på den verbala kommunikationen och i många fall inte tar in 

eller ser den så kallade icke-verbala kommunikationen. Detta leder i sin tur till att de äldre 

begränsas i sitt självbestämmande som de har rätt till (Ågren Blomsjö et. al, 2006). Persson 

och Berg (2009) visar också på att stora delar av de klagomål som äldre gör kring sin vård och 

omsorg inom svenska äldreomsorg inte tas på allvar eller bagatelliseras och klassas som små 

problem. 

 

År 2007 tillsatte regeringen en utredning som skulle undersöka och vidareutveckla de äldres 

rättigheter inom äldreomsorgen (SOU 2008:51). Utredningen tillsattes eftersom regeringen 

kunde se brister i kvaliteten och tilliten till äldreomsorgen. De ansåg också att verksamheten 

behövde en gemensam värdegrund att stå på. Äldreomsorgen var i behov av en värdegrund 

som var anpassad för 2000-talets äldre, där de äldre får möjligheten att fortsätta leva sitt 

vardagliga liv även när de är i behov av stöd (SOU 2008:51). Den första januari 2011 trädde 

en lagändring i kraft där en värdegrund tillades i socialtjänstlagen, SoL, i form av 5 kap 4 §. I 

propositionen (2009/10:116) som ligger till grund för denna lagändring och som kan ses som 

ett kommentarmaterial till lagen kan vi läsa, 

 

I första stycket anges värdegrunden som innebär att socialtjänstens omsorg om äldre 

ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 

Överväganden om vad som kan avses med ett värdigt liv och välbefinnande 

behandlas i avsnitt 6.1. Värdegrunden gäller för både offentlig och enskilt bedriven 

verksamhet inom äldreomsorgen. Värdegrunden omfattar såväl handläggning av 

ärenden som utförande av insatser. Den ska vara vägledande för äldreomsorgens 

verksamheter t.ex. vad gäller personalens bemötande. (s.97). 
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Denna lagändring startade ett arbete hos socialstyrelsen som utmynnade i ett vägledande 

material, den så kallade äldreomsorgens nationella värdegrund som gavs ut 2012, vars syfte 

var att stärka äldres självbestämmande och medverkan i sin vård och omsorg. 

Äldreomsorgens nationella värdegrund är indelad i sex olika delar: självbestämmande, 

trygghet, meningsfullhet och sammanhang, privatliv och integritet, individanpassning och 

delaktighet, samt ett gott bemötande (Socialstyrelsen, 2012).  

 

Äldreomsorgens nationella värdegrund trycker starkt på att personalen kontinuerligt bör 

arbeta för att aktivt uppmuntra och bidra till individens självbestämmande. Personalen bör 

också vara medveten om att äldre hela tiden är i en beroendeställning, vilket kan påverka 

deras val. Detta tankesätt ska forma arbetsplatsen och bidra till ökad delaktighet och 

självbestämmande för den äldre. I och med införandet av värdegrundsparagrafen i SoL år 

2011 har de som utför vård- och omsorgsinsatser för äldre en skyldighet att stärka ett värdigt 

liv och hålla sig till den värdegrund som finns (socialstyrelsen, 2012). I propositionen 

(2009/10:116) definieras ett värdigt liv som ett liv där den äldre ska ha rätten att fortsätta leva 

som den gjort tidigare utifrån sin personlighet och identitet. Vidare ska den äldre behandlas 

som en unik individ och vården ska anpassas efter den äldres unika behov och önskningar och 

öka den äldres delaktighet. Äldreomsorgen bör också ta hänsyn till den äldres rätt till privatliv 

och integritet samt utföra insatser av god kvalité med hjälp av personal med adekvat 

kompetens. Den äldre ska också bli gott bemött och detta ställer krav på att personalen 

uppvisar lyhördhet och empati. Till sist ska verksamheten enligt propositionen (2009/10:116) 

också ta hänsyn till den äldres självbestämmande för att den äldre ska få ett värdigt liv.  

 

Dessvärre har det framkommit i en undersökning från socialstyrelsen att det trots dessa 

riktlinjer finns brister i den äldres rätt till självbestämmande och delaktighet (socialstyrelsen, 

2015). Detta styrks även av Harnett och Jönsons (2009) tidigare forskning där det 

framkommit att personalen ser de anhöriga som en lika stor del i den äldres vård som den 

äldre själv. Sherwin och Winsby (2011) pekar också på att många av de äldre får kämpa både 

mot anhöriga och personal för att få behålla sitt självbestämmande. I Socialstyrelsens 

allmänna råd från 2012 finns det punkter som berör den äldres rätt till delaktighet och som 

förtydligar deras rätt till självbestämmande (SOSFS 2012:3). Den äldre har rätten att själv 

bestämma över sina insatser och det är personalens ansvar att anpassa information, arbetssätt, 

språk och bemötande för att upprätthålla detta (SOSFS 2012:3). 

 

Dock finns det en risk att äldres självbestämmande inte tas på allvar på grund av samhällets 

syn på äldre och hur man antar att äldre ska bete sig när de väl blivit gamla (Sherwin & 

Winsby, 2011). Detta kan tolkas som diskriminering eller förutbestämda stigman som finns i 

samhället och som gemene man knyter till äldre vilket kan försvåra och förhindra den äldres 

självbestämmande. Den äldres kognitiva kapacitet, fysiska och mentala hälsa måste hela tiden 

utvärderas individuellt och inte klumpas ihop till en solid grupp där alla äldre förväntas ha 

samma behov och upplevelser. Detta är viktigt att som professionell inom äldreomsorg hela 

tiden bära med sig och reflektera över så att dessa samhällsnormer och förutfattade meningar 

inte påverkar de äldres självbestämmande (Sherwin & Winsby, 2011). Utifrån detta går det att 

tolka att det förekommer brister som strider mot aktuell lagstiftning. Brister där de äldres 



4 
 

självbestämmande och önskemål kring sin vård och omsorg åsidosätts för andra faktorer, så 

som underliggande attityder på arbetsplatsen, rutiner i verksamheten, tidsbrist och 

underbemanning, för att nämna några.  

 

Det finns sedan tidigare forskning som har undersökt den äldres vård- och omsorgsinsatser 

både inom särskilt boende och ordinärt boende. Det som skiljer sig mellan särskilt boende 

kontra ordinärt boende är att vården utförs i de äldres enskilda hem, vilket medför andra typer 

av konsekvenser. Eftersom personalen ger de äldre deras vård i hemmet så blir de äldres hem 

också personalens arbetsplats. Johansson (2002) menar dock på att hemmet är enligt normer 

den privata sfären där individen själv bestämmer över vem som får vistas och röra sig i olika 

rum i dennes hem. Något som blir ännu mer privat är den egna kroppen. Här kan man se att 

den som ger omsorg bryter dessa gränser (Johansson, 2002). Den här studien ämnar därför att 

undersöka hur personalen i ordinärt boende arbetar med den äldres självbestämmanderätt och 

delaktighet utifrån den nationella värdegrunden då vård och omsorg sker i deras hem, d.v.s. i 

deras privata sfär.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få en tydligare bild kring hur personalen har anammat den nationella 

värdegrunden för äldre och dess definition på självbestämmande och delaktighet samt hur det 

efterföljs i verksamheten. 

 

De fördjupande frågor som studien ska undersöka är: 

 

● Hur ser de anställdas kännedom ut kring självbestämmande och delaktighet som 

beskrivs i äldreomsorgens nationella värdegrund? 

● Om det finns tillfällen då den äldres självbestämmande och delaktighet enligt den 

nationella värdegrunden frångås, varför? 

Teoretiskt ramverk och centrala begrepp 

Vi har valt att inte utgå ifrån någon specifik teoretisk grund eller perspektiv utan har valt att 

utgå ifrån Socialstyrelsens nationella värdegrund för äldre i vårt arbete. Den nationella 

värdegrunden för äldre är ett omfattande vägledningsmaterial som innehåller flera olika delar. 

För att begränsa studien har vi därför valt att arbeta utifrån två begrepp som återfinns i 

värdegrunden, dessa begrepp är självbestämmande och delaktighet. Vi reflekterar även kring 

individens värdighet och värdighetsparagrafens påverkan efter dess införande i SoL. För att 

du som läsare ska få en tydligare bild på hur vi tänker när vi skriver kring dessa begrepp och 

vad vi menar när vi pratar om dessa, har vi försökt att tydliggöra begreppen och dess 

komplexitet i detta kapitel.  

 

Nordenfelt (2010b) menar på att värdighet är bland de mest grundläggande rättigheter vi som 

människor tillskriver varandra och som de flesta är överens om bör respekteras. Författaren 

menar också att det finns olika typer av värdighet med pekar starkast på den 
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identitetsvärdighet vi besitter när det berör vård- och omsorgsinsatser. Denna 

identitetsvärdighet är oberoende av fysisk funktion eller ålder och en av de viktigaste att bära 

med sig inom verksamheten. Värdet på mig som människa finns endast för att jag finns och 

inte på grund av min prestation (Nordenfelt, 2010b). Värdighet och välbefinnande är två 

komplexa och svårdefinierade begreppet vilket leder till att dessa kan tolkas på olika sätt och 

hur värdegrunden ska preciseras i äldreomsorgen är inte tydligt (Andersson, 2018). 

 

I och med införandet av värdegrunden i SoL 5 kap. 4 § och de vägledningsmaterial som 

socialstyrelsen sedan släppte så borde de anställda ha en liknande syn på dessa begrepp, vi 

förstår dock att detta inte är enkelt att införa på en sådan stor grupp (SFS 2001:453). Att 

förändra alla de anställdas syn på dessa begrepp, från deras privata uppfattningar till en 

likriktad professionell uppfattning är en omfattande uppgift. Vi ser dock risken till ett olikt 

bemötande och olika upplevelser för den äldre beroende på vem som jobbar. Socialtjänstlagen 

är en ramlag där tillämpningen av lagen kan se olika ut beroende på hur respektive kommun 

väljer att tolka lagen. Detta leder till att diskrepansen mellan olika kommuner växer och att 

tydliga direktiv från verksamheten är ett måste för att skapa en samsyn mellan de anställda 

och därigenom få ett samstämmigt arbetssätt (Andersson, 2018). Vi tänker också det kan bero 

på hur implementeringen skett i verksamheten och vilka förutsättningar den enskilde 

individen har fått för att förstå och ta till sig begreppen självbestämmande och delaktighet. Att 

lyckas omsätta dessa abstrakta begrepp i praktisk handling är därför svårt och även denna 

svårighet gör att vi ställer oss frågande till om verksamheten lyckas upprätta ett likriktat 

arbete kring detta. 

  

En annan aspekt vi ser problematiskt på är den äldres ständiga underläge där den äldre hela 

tiden måste förhålla sig till personalen för att få den hjälp den behöver. Den äldre är och 

förblir i en beroendeställning till personalen och därför blir det ännu viktigare att den äldre 

lämnas utrymme till att utöva sitt självbestämmande och få vara delaktig (Roos, 2009). Den 

äldre måste få bli medveten om sina rättigheter och personalen behöver ha kunskap om 

begreppens innebörd för att på så sätt kunna minska den beroendeställning som den äldre 

befinner sig i (Socialstyrelsen, 2012).  

Självbestämmande 

Armstrong (2007) menar på att självbestämmande är ett svårdefinierat och komplext begrepp 

men att begreppet syftar till att individen har rätt att göra sina egna val utan påverkan av 

andra. Självbestämmande är individensrätt till självstyre och att göra självständiga val 

(Armstrong, 2007). Nordenfelt (2010a) definierar självbestämmande som en av de 

karaktäristiska egenskaper som vi som människor besitter. Att sätta upp egna regler kring sitt 

eget liv och skapa egna etiska system är människan ensamma om. Begreppet 

självbestämmande har en bredare grund inom det medicinska området som har utvecklats 

tydligt i det moderna samhället. Begreppet har fått en tydlig plats när det kommer till 

individens rätt till beslutsfattande över sitt eget liv (Nordenfelt, 2010a). Att inte bli hindrad, 

påverkad eller hamna under någon annans tvång är ett annat sätt att beskriva 

självbestämmande (Hall, Dodd & Higginson, 2014). Nordenfelt (2010a) fortsätter med att det 



6 
 

finns en skyldighet från oss människor att respektera en annan individs rätt att bestämma över 

sitt eget liv och ta egna beslut, vilket också rör vård och omsorg. Inom äldreomsorgen är det 

viktigt att den äldre får planera sin dag på egen hand för att vidmakthålla sitt 

självbestämmande även om den äldre bor på särskilt boende (Roos, 2009). När den äldre har 

sin egen bostad så är personalens uppdrag att endast ge stöd och hjälp. Personalen ska inte 

bestämma över den äldres vardag. Självbestämmande innebär att den äldre ska få ta 

självständiga beslut och bestämma över sin egen situation (Roos, 2009). 

 

Omsorg vilar ofta på en form av ansvarsrelation och i denna relation uppstår det en 

balansgång mellan ansvaret och respekten för den som tar emot omsorgen (Sand, 2007). Att 

känna ett för stort ansvar för en annan individ kan resultera i ett omyndighetsförklarande och 

ett förmyndarskap som i sin tur leder till att individens självbestämmande blir kränkt. 

Samtidigt som respekten för individen kan tolkas som ett bristande engagemang eller som en 

ursäkt för att undvika att göra vissa saker (Sand, 2007).  

 

Ryrstedt (2014) lyfter att individer med en funktionsnedsättning alltid ska ha en juridisk 

handlingskapacitet enligt FN:s konvention om rättigheter för individer med 

funktionsnedsättning. Parallellt som det finns en generell uppfattning om att individen måste 

begränsas i sitt självbestämmande för att skyddas. Här emellan uppstår det en konflikt. 

Oavsett vilket perspektiv som dominerar bör den äldres behov, önskan och intressen alltid 

vara en prioritet. Ges den äldre de resurser som krävs för att skapa egna möjligheter och göra 

egna val kommer den äldres utsatthet att minska och den äldres självbestämmande kommer att 

öka (Ryrstedt, 2014).  

 

När den nya värdegrunden kom in i SoL 2011 så gjordes ett gediget arbete innan. I 

propositionen (2009/10:116) till denna lag definieras självbestämmande på detta sätt, 

  

Äldreomsorgen behöver respektera och stödja den enskildes självbestämmande och 

autonoma livsföring. Den äldre personen behöver kunna påverka den omsorg hon 

eller han får, en rättighet som den enskilde har enligt 3 kap. 5 § socialtjänstlagen. 

Det gäller såväl 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 personal 

som ska utföra insatserna. Självbestämmande innebär även rätt att neka den 

omsorg som erbjuds. Personalen kan behöva vara uppmärksam på närstående 

personer som i något fall kan utöva påtryckningar, kränkningar eller våld mot den 

äldre personen (sid 27–28). 

 

Enligt socialstyrelsens nationella värdegrund för äldre handlar självbestämmande inom 

äldreomsorgen om att personalen aktivt ska jobba för att styrka och stödja den äldre på dess 

egna villkor. Detta för att den äldre ska känna sig trygg och lyssnad på och få vara delaktig i 

hur sin vård och omsorg utformas så långt som möjligt. Äldres önskemål måste hela tiden tas i 

beaktning och inte ses som något hindrande eller försvårande (Socialstyrelsen, 2012).  

https://lagen.nu/2001:453#K3P5
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Delaktighet 

Hallberg och Hallberg (2018) definierar begreppet delaktighet som en människas rätt till att 

vara engagerad, involverad och ha möjligheten att ingå i alla delar av sitt liv. De pekar även 

på ett paradigmskifte från att professionen är den som bestämmer till att brukaren är den som 

har rätten att bestämma över sin vård och omsorg. De menar att delaktighet skapas mellan 

individer där personen med någon typ av funktionsnedsättning dels kan uttrycka och driva sin 

önskan samt att personal kan tillmötesgå och uppmuntra denna. (Hallberg & Hallberg, 2018). 

 

Roos (2009) beskriver delaktighet som att den äldre ska ha ett medinflytande på sin vård och 

omsorg, samt att den ska ha sin utgångspunkt i den äldres medverkan. Det är viktigt för den 

äldre att få fortsätta utföra de moment i livet som den klarar av för att bibehålla sina 

funktioner. Personalen får inte ta över detta för att det är viktigt för delaktighetsprocessen. 

Om personalen frågar den äldre kring vad den själv vill och ger stöd i detta kan den äldre 

uppleva en känsla av kontroll. Den äldre kan i detta skede känna en naturlig delaktighet 

(Roos, 2009).  

 

Eldh och Winblad (2018) menar dock på att begreppet delaktighet inte är en synonym till 

medverkan utan att delaktighet kan ske även om personen i fråga har ett passivt 

förhållningssätt. Dock menar de att personen i fråga inte bara kan vara involverad, utan för att 

delaktighet ska uppstå behöver personen framföra vad den föredrar eller önskar. Åkerström-

Kördel och Brunnberg (2017) håller med om detta och menar på att delaktighet och att delta 

inte är samma sak. Att en person endast är involverad i en situation är inte samma sak som att 

personen är delaktig. De kopplar även begreppet empowerment till begreppet delaktighet och 

menar att genom skapa delaktighet hos individen ökar dess känsla av empowerment 

(Åkerström-Kördel & Brunnberg, 2017). 

 

Eldh och Winblad (2018) menar vidare på att begreppet blir betydligt snävare när det sätt i 

kontexten vård och omsorg. Begreppet förändras då och vad det benämner som 

patientdelaktighet uppstår. Denna typ av delaktighet begränsas av att fokus ligger på att 

personen i fråga ska ha rätten att vara delaktig i de beslut som rör dennes vård och omsorg 

men inte mycket utöver detta. Det är därför viktigt att klargöra vad som menas när man 

använder begreppet delaktighet för att inte missförstånd ska uppstå (Eldh & Winblad, 2018). 

 

Som vi beskrev under självbestämmande så gjordes ett gediget arbete när värdegrunden lades 

in i SoL. I propositionen (2009/10:116) till denna värdegrundsparagraf berördes även 

begreppet delaktighet som definieras på detta sätt, 

  
Delaktighet innebär t.ex. att uppmärksamma vikten av samråd och samförstånd 

kring omsorgens utförande. Tillgång till tydlig, saklig och korrekt information om 

olika former av omsorg, vård, sociala och kulturella aktiviteter m.m. är viktiga 

förutsättningar för att den äldre kvinnan eller mannen ska kunna vara delaktig i och 

påverka sin vardag, jfr 3 kap. 1 § socialtjänstlagen. Den äldre personen ska kunna 

känna sig trygg med att framföra sina åsikter, vilket kräver att personalen har ett 

förhållningssätt som inbjuder till det. Det är alltid den äldre personen som är i 
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centrum vid varje möte och samtal får aldrig föras över huvudet på den enskilde 

(s.28). 

 

Den nationella värdegrunden för äldre vidareutvecklar begreppet och menar att delaktighet 

kan innebära både att de äldre har en valfrihet och att ha de har ett medinflytande men också 

att de äldre förstår vad som sker och kommuniceras och har kontroll över sin situation 

(Socialstyrelsen, 2012). 

Bakgrund 

Äldreomsorgen utveckling 

Äldres rätt till självbestämmande och delaktighet i sin vård har varierat under årtionden.  

Sedan mitten av 1900-talet har det förts diskussioner kring hur äldre ska få ett värdigt liv och 

hur vården kring denna målgrupp ska utföras. Johansson (2002) beskriver skiftningen från 

familjens ansvar till samhällets ansvar och förändringarna som följde med denna skiftning. 

Innan detta fanns ingen tydlig skillnad mellan funktionshindrade människor och de äldre. 

Dessa två grupper behandlades på samma sätt, om de inte hade familj som kunde ta hand om 

den. I mitten av 50-talet blev diskussionen kring de äldres värdighet ytterst aktuell och 

“hemmaboende-ideologin” fick ett starkt fäste (Johansson, 2002). 1950 blev också ett 

startskott för rödakorsets hemhjälp i Uppsala vars modell var ny för sin tid. Denna typ av 

hjälp startades för att täcka upp för den brist på platser på ålderdomshem som fanns. 

Hemhjälpsmodell spred sig snabbt vidare till andra delar av landet och ligger till grund för 

den hemtjänst vi har idag. (Thorslund, 2010a). Antalet äldre fortsatte att öka och i början av 

60-talet var Sverige inne i en högkonjunktur där satsningar gjordes för att öka denna typ av 

hemhjälp för de äldre. Under åren 1960 till 1980 så expanderade äldreomsorgen och antalet 

platser både på institutioner och personer som fick hjälp i sina hem ökade (Thorslund, 2010a). 

Mycket av den äldres omsorg har tidigare skett inom familjen, vänner och grannar något som 

man kallar informell omsorg. Under 70-talet gick det att urskilja en skiftning i detta och ett 

ökat intresse för den formella omsorgen kom. Äldre föredrog den formella omsorgen framför 

den informella omsorgen när det gällde de basala behoven (Johansson, 2002).  

 

Tanken att äldre ska få bo kvar i sin hemmiljö är ingen ny företeelse utan är en tanke som har 

funnits redan från 1960-talet då hemmaideologin var stark i Sverige. Thorslund (2010b) 

beskriver att denna ideologi i början av 80-talet låg till grund för en princip kring de äldres 

vård där den äldres rätt att bo kvar hemma såg som ett steg i deras självbestämmande. Denna 

princip bygger på att en handläggare först tittar på om det är möjligt för den äldre att bo kvar i 

sitt hem genom ett ökat stöd via hemtjänst eller stöttning av anhöriga. Därefter inleds en 

undersökning av eventuell boendeplats inom vård och omsorgsboende om annan anpassning 

inte räcker till. 1982 antogs SoL där kommunens ansvar kring medborgarnas livssituation 

fastslogs och en ny tid inom äldreomsorg började. Idag ses denna princip dock ibland som ett 

hinder för den äldre att flytta till ett särskilt boende. Detta eftersom den äldres ansöka ibland 
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avslås om alla möjligheter till hjälp i det egna hemmet inte är uttömt. Detta beslut tas då med 

stöd av just denna kvarboendeprincip (Thorslund, 2010b). 

 

I och med att andelen äldre fortsatte att öka i Sverige instiftade regeringen 1988 en äldre 

delegation för att utreda hur arbetet kring äldre såg ut och fungerar (Magnusson, 2001). Detta 

planade ut i den så kallade ÄDEL-reformen som instiftades 1992 och gav äldre en större rätt 

till självbestämmande. Det som fastslogs var tre grundprinciper som all service och vård som 

riktade sig mot äldre skulle bygga på. Principerna styrkte de äldres rätt till självbestämmande 

och trygghet i sin omsorg och blev grunden till de rättigheter som finns idag (Magnusson, 

2001). En annan del i och med denna reform är att kommunen nu blev ansvarig för de 

personer som sjukvården ansåg vara färdigbehandlade. Med färdigbehandlad 

menades personer som rent medicinskt inte kan erbjudas någon mer hjälp. Detta antingen på 

grund av en somatisk sjukdom, ett palliativt tillstånd eller psykisk ohälsa. Denna förändring 

gjorde att de äldre i denna målgrupp fick en större möjlighet att själva bo kvar i sina hem med 

hjälp och stöd av kommunen i form av hemtjänst (Magnusson, 2001). Enligt socialstyrelsens 

rapport till regeringen kring äldreomsorgens tillstånd från 2008 kan man se en minskande 

mängd äldre som bor på särskilt boende och att antalet äldre med hemtjänst har ökat i 

liknande takt (Socialstyrelsen, 2008). Vidare i samma rapport från socialstyrelsen (2008) ser 

vi att vårdbehovet hos de äldre ökar och att spetskompetensen hos de anställda måste höjas.  

 

I statens offentliga utredning från 2003 går det att utläsa att många äldre vill bo kvar i den 

miljö som de är vana vid så länge som det går. De vill också bo kvar i sin egen bostad med 

hjälp av hemtjänst även när de har ett omfattande vård och omsorgsbehov (SOU 2003:91).       

 

I 5 kap. 5 § i SoL går det att läsa att, 

 

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och 

ska därutöver ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och 

annan lättåtkomlig service. 

Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och 

omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. 

Kommunen får även inrätta särskilda boendeformer för äldre människor 

som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig 

service och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering. 

Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur 

stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges (SFS 

2001:453). 

 

Utifrån detta går det att tolka att de äldre har rätten att få det stöd och den hjälp som de 

behöver för att klara av sin livsföring i hemmet. Det går också att uttolka att de äldre ska få 

vara delaktig i hur stödet ges. Vidare går det att läsa i 3 kap. 6 § SoL att, 
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Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan 

liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha 

kontakt med andra (SFS 2001:453). 

 

Detta går samman med det som står i 5 kap. 5 § i SoL och förtydligar att det är socialnämnden 

som har ansvar att via hemtjänst eller annan samhällstjänst främja för att den äldre ska kunna 

bo kvar i hemmet. I 3 kap. 5 § går det också att läsa att, 

 

Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras 

tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med 

andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar (SFS 

2001:453).  

 

Detta trycker vidare på att de äldre har rätt till självbestämmande och att vara delaktig i 

planeringen och utförandet av deras vård- och omsorgsinsatser. Lägesrapporten från 

socialstyrelsen (2015) visar också på att många äldre faktiskt väljer att bo hemma trots att det 

har ett omfattande vård- och omsorgsbehov men också att möjligheten till särskilt boende har 

begränsats. Denna utveckling leder till ökade krav både på hemsjukvården och hemtjänstens 

kunskaper kring de äldres behov (Socialstyrelsen, 2015). En av statens offentliga utredningar 

pekar även på att möjligheten att bo hemma ökar livskvaliteten både för den äldre och den 

äldres anhöriga. Den visar även på att möjligheten till att få bo kvar i hemmet har ökat under 

90-talet, detta på grund av att hemtjänsten utökades med dygnet runt hjälp och hemsjukvård 

(SOU 2003:91). 

 

År 2012 kom den färdiga utredningen kring äldres vård och omsorg som döptes till 

Äldreomsorgens nationella värdegrund. Detta kom som ett vägledningsmaterial för 

verksamheten med syfte att stärka den äldres rätt till självbestämmande och delaktighet i sin 

vård och omsorg. I stycket kring respekt och personlig integritet tas 1 kap 1 § och tredje 

stycket i Socialtjänstlagen upp. Där står det att all verksamhet ska bygga på respekt för 

självbestämmanderätten hos den individ som ska delta i verksamheten (Socialstyrelsen, 

2012). Äldreomsorgens nationella värdegrund som gavs ut från socialstyrelsen trycker starkt 

på att personalen aktivt ska uppmuntra och bidra till individens självbestämmande. 

Socialstyrelsen (2012) fortsätter att prata om trygghet och att i enlighet med SoL 5 kap 4 § har 

socialtjänsten skyldighet att se till att äldre känner sig trygga och att de har möjlighet att 

fortsätta bo hemma så länge de vill. Det är därför viktigt att en verksamhet som vänder sig till 

äldre hela tiden reflekterar över dess handlande. Att hela tiden arbeta med vilka personliga 

tankar och åsikter jag som anställd bär på och det bemötande jag använder mig av i min 

profession är viktigt att diskutera och synliggöra på arbetsplatsen. Detta för att verksamheten 

inte ska påverka de äldre att frångå deras egen vilja eller önskemål (Socialstyrelsen, 2012). 

Socialstyrelsens årsrapport till regeringen år 2015 visade dock på brister i personalens 
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bemötande rörande respekten för individens individuella behov och att personalen inte 

inkluderade individen i sin vård (Socialstyrelsen, 2015).  

Tidigare forskning 

Redan 1987 såg Rowe och Kahn en skiftning i samhällets syn på åldrande och skapade då 

denna modell som vi idag kallar för successful ageing. Att få vara självständig och få 

möjligheten att vara oberoende, samt fortsätta ha ett aktivt och socialt liv som främjar ett 

hälsosamt åldrande är centrala delar i denna modell (Rowe & Kahn, 1987). Bowling och 

Dieppe (2005) förklarar modellen som den nya normen där synen på sitt åldrande går från att 

vara en tid fylld av sjukdom och en väntan på döden till en aktiv tid som är fri från detta. 

Samhällssynen på åldrande är att den äldre strävar efter en vardag utan psykiska eller fysiska 

sjukdomar, där den äldre så länge som möjligt kan röra sig fritt och vara självständig utan 

behov av hjälp (Bowling & Dieppe, 2005). Tesch-Römer och Wahl (2017) är dock kritiska 

mot Rowe och Kahns modell och menar på att man inte helt kan frångå de människor som i 

äldre ålder behöver hjälp och vill därför utveckla modellen successful ageing för att även 

innefatta de äldre med funktionsnedsättningar. Att vi lever längre tillför fler hälsosamma år 

men även år fyllda av hjälp- och stödbehov. Genom att erbjuda stöd och hjälpinsatser på den 

äldres egna villkor och på så sätt behålla individens självbestämmande kan individens 

åldrande ändå ses som lyckat även om personen inte är helt självständig i alla delar av sitt liv 

(Tesch-Römer & Wahl, 2017). 

 

I samhället i stort finns det en konflikt mellan det ansvar vi människor känner för varandra 

och respekten för individens rätt till självbestämmande (Eliasson, 1997). I omsorgsarbetet kan 

en konflikt uppstå mellan det ansvar som personalen känner för att individen ska få ett så bra 

liv som möjligt och respekten för individens självbestämmanderätt. Känner personalen ett för 

stort ansvar kan det lätt bli ett avsteg från individens självbestämmanderätt. Om personalen 

känner en allt för stor respekt till individens självbestämmande kan de tolkas som bristande 

engagemang för individens välmående (Eliasson, 1997). Ett annat sätt att se på problemet är 

att genom att bortse från den äldres självbestämmande nu ger jag individen en större chans att 

kunna leva ett mer självständigt liv senare. Alltså att utan mitt ingripande så skadas den äldres 

möjlighet till självbestämmande på lång sikt (Nordenfelt, 2010a).  

 

Eliasson (1997) visar på att det dock kan uppstå en problematik när personalens värderingar 

och deras definition av ett gott liv inte stämmer överens med äldres önskan. Ryrstedt (2014) 

lyfter också upp situationer där den äldres självbestämmande ställs emot viljan att skydda den 

äldre och hur etiska rådet tar ställning i dessa scenarion. Ett exempel på detta är när äldre 

dementa inleder en kärleksrelation även då de är gift sedan tidigare. Här menar det etiska 

rådet att det inte ska tas hänsyn till något annat än de äldres rätt till privatliv och deras 

önskemål, samt att de båda fortfarande har sin juridiska förmåga. Ett annat exempel där 

självbestämmandet istället hamnar i underläge, är ett fall med en man som inte duschat på 13 

veckor men ändå nekar till dusch. Här ställer det etiska rådet självbestämmandet gentemot de 

hälsoproblem som kan uppstå. Förslaget det etiska rådet ger här är att försöka lirka mannen 

till att duscha och i värsta fall tillta tvångsåtgärder (Ryrstedt, 2014). Svaret på hur man ska 
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lösa dessa dilemman går inte att finna i principiella lösningar utan behöver hanteras olika 

utifrån sin specifika kontext (Eliasson, 1997).  

 

Thomas (1986) beskriver i sin rapport att när den äldre tar emot hjälp av hemtjänsten så vill 

den äldre veta vem det är som kommer, vilken tid personalen kommer och hur länge 

personalen kommer att stanna. Vidare pekar Thomas på att det finns en stor risk att den äldre 

hamnar i ett underläge där den inte längre har något inflytande och inte kan utöva sin rätt till 

självbestämmande (Thomas, 1986). Persson och Wästerfors (2009) studie från särskilt boende 

pekar på att den äldres möjligheten att bestämma när dennes vardagliga rutiner ska utföras 

hamnar sekundärt till den stora verksamhetens rutiner. Detta trots att de anställda ser 

självbestämmande som en grundläggande rättighet. Personalens invanda rutiner och 

arbetsplatsens strukturella villkor påverkar omedvetet personalens förmåga att ta tillvara på 

den äldres självbestämmanderätt. Detta bland annat genom att personalen själva bygger upp 

hinder med stöd av vad de anser är verksamhetens riktlinjer som i sin tur hindrar den äldres 

självbestämmande och inflytande. Förklaringar som förekom till att personalen inte tog 

hänsyn till den äldres vilja var att de var underbemannade, inte hade tiden eller andra 

organisatoriska förklaringar. Det fanns en underliggande attityd i verksamheten som 

rättfärdigade begränsningar i den äldres självbestämmanderätt när de såg till hela 

verksamheten (Persson & Wästerfors, 2009).  

 

I en annan studie framkommer det hur personalen följde sina vardagliga rutiner till punkt och 

pricka och avvisade med lätthet önskningar av de äldre som avvek från verksamhetens 

vardagsrutiner (Harnett, 2009). De äldre hade generellt väldigt lite inflytande och var tvungna 

att analysera det sociala sammanhanget för att kunna påverka sin vardag. Genom att hitta 

luckor i verksamhetens vardagsrutiner och genom att fråga rätt person och vid rätt tillfälle fick 

den äldre ett större inflytande och kunde då driva igenom sina önskemål. Om de äldre lärde 

sig de rutiner som dominerade verksamheten hade de en större chans att utöva sitt inflytande i 

vardagen men de var fortfarande begränsade i sitt självbestämmande (Harnett, 2009). I studier 

kring begreppet självbestämmande inom äldreomsorgen undersöks huruvida de äldre är 

utsatta av den medicinska paternalismen eller om de själva får bestämma över sin vård och 

omsorg (Sherwin & Winsby, 2011). Resultatet pekade på att personalen ofta utgår ifrån en 

etisk syn där individens självbestämmande är självklar men att det inte alltid är lätt att låta 

detta självbestämmande styra. Denna syn styrks av Persson och Wästerfors (2009) där det 

framkommer att personalens ställningstagande är att det är viktigt att de äldres 

självbestämmanderätt tas tillvara. Dock menar de att när det väl kommer till kritan begränsas 

de äldres självbestämmande utifrån personalens syn på deras verksamheten och vad de anser 

är personalens förutsättning (Persson & Wästerfors, 2009).  

 

Persson och Berg (2009) upptäckte även en begränsning när det kommer till 

missnöjeshantering. De äldre som är missnöjd med sin vård och omsorg kan inte bara byta 

boende eller byta hemtjänstutförare hur som helst utan de måste göra sitt misstycke hört på 

andra sätt. Stor del av de klagomål som lämnats in har skett genom formulär där de äldre 

ämnar fylla i sina klagomål och skicka in. Dock har det visat sig att hälften av dessa formulär 

har fyllts i med hjälp av vårdpersonalen och inte av de äldre själva. Många av de äldre får inte 
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heller information om vart de ska vända sig om det har några klagomål och en del av de 

klagomål som lämnades in definierades som små saker, trots att de kunde handla om missade 

besök (Persson & Berg, 2009). Sherwin och Winsby (2011) visade på att det i många fall är 

svårt att veta vad den äldre vill och kan den äldre själv inte uttrycka sin vilja blir det svårt för 

personalen att ta hänsyn till deras självbestämmande. Denna argumentation styrks av Persson 

och Bergs (2009) observation kring att personalen har bristande kompetens när det gäller de 

äldres tysta kommunikation. En annan sak som kom fram var att verksamheter som tog emot 

klagomålen ofta nedvärderade och bortsåg från en del av klagomålen utifrån deras egna 

åsikter och attityder (Persson & Berg, 2009). Gallagher, Lil, Wainwright, Jones och Lee 

(2008) menar på att det uppstår ett glapp mellan de anställdas förståelse för vad de äldre vill, 

deras kultur med mera och de äldres verklighet vilket kan skapa missförstånd och frustration. 

Därför är vikten av utbildad och kunnig personal som kan åsidosätt sina egna åsikter och 

uppföra sig professionellt av allra största vikt inom vård- och omsorgsnära yrken (Gallagher 

et. al, 2008).  

Metod  

Då syftet med studien är att undersöka all personal inom ordinärt boende i Örnsköldsviks 

kommun och deras kunskaper kring äldreomsorgens nationella värdegrund så valde vi att 

använda oss av ett totalurval. Studien har vidare karaktäriserats av både en kvalitativ och en 

kvantitativ metod och använde sig av webbaserade enkäter för att samla in sin data. Enkäten 

skickades ut via länk till alla tilltänkta deltagare via deras arbetsmejl. Enkäten innehöll både 

kvantitativa svarsfrågor men även narrativa svarsalternativ. De narrativa svaren analyseras 

genom en kvalitativ innehållsanalys. Detta gjordes för att få en viss fördjupning i viktiga 

frågor. 

Genomförande 

Enkäten har skickats ut till 762 personer inom ordinärt boende. Enkäten bestod av tolv frågor 

där åtta frågor var av kvantitativ karaktär medan de andra fyra frågorna hade narrativa 

svarsalternativ. Innan utskicket av enkäten till alla de tänkta respondenterna genomförde vi en 

mindre pilotstudie för att testa våra frågor. Denna pilotstudie skickades till enstaka andra 

människor som valdes ut via ett bekvämlighetsurval för att kontrollera att frågorna var 

förståeliga. Vi har även varit i kontakt med avdelningschefen för ordinärt boende för att där få 

godkännande att skicka ut enkäten samt stöd i att uppmuntra personalen till att deltaga. Innan 

enkätens svarsperiod valde vi att skicka ett mejl till avdelningens 21 olika enhetscheferna i 

syfte att de skulle kunna informera sina anställda att enkäten snart skulle lämnas ut. Vi 

mejlade även enhetscheferna en gång under enkätens svarsperiod för att påminna om detta. 

De anställa har även de fått påminnelser med länken till webbenkäten tre gånger under 

svarsperioden för att även där uppmuntra till ett större deltagande.  
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Urval och avgränsningar 

Vi valde att utgå ifrån en urvalsram som begränsades utifrån ort, Örnsköldsviks kommun, och 

arbetsplats, ordinärt boende (Bryman, 2011). För att nå ut till den tilltänkta målgruppen 

kontaktade vi avdelningschefen för ordinärt boende i Örnsköldsviks kommun. Att just 

Örnsköldsviks kommun valdes är ett bekvämlighetsurval eftersom vi hade kännedom om 

kommunen och redan hade kontaktvägar in till avdelningschefen för ordinärt boende 

(Bryman, 2011). Genom denna kontakt inhämtades samtycke till att genomföra studien inom 

den tilltänkta verksamheten. Vi valde att skicka ut enkäter till alla kommunens 

hemtjänstenheter och fick därför in censusdata som vi sedan kunde analysera (Bryman, 2011). 

Vi valde att behålla den stora urvalsstorleken eftersom vi såg en risk med ett stort bortfall och 

önskade ett så stort svarsmaterial som möjligt för att analysera. Kostnaden eller arbetet för att 

skicka ut enkäten till en slumpad grupp eller till alla enheter är obetydlig och vi valde därför 

att inkludera alla enheter i kommunen. 

Etiska reflektioner 

Vi har förhållit oss till konfidentialitetskravet genom att undersökningspersoner inte behövt 

fylla i några personuppgifter i enkäten. Undersökningspersonerna följde den länk som de 

blivit tilldelade och alla deltagare följde samma länk. Vi kan inte heller skilja på vem som har 

svarat vad i det färdiga materialet då alla svaren sammanställts i sin helhet. Enskilda svar kan 

dock tas fram men dessa är inte på något sätt märkta eller knutna till en specifik individ och 

därför bryts inte konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Vi förhöll oss till 

samtyckeskravet genom att tydliggöra för undersökningspersonerna att deras medverkan är 

frivillig och att de när som helst får avsluta enkäten eller avstå att svara på vissa frågor. I och 

med deras deltagande ansåg vi att deras samtycke var lämnat. Informationskravet förhöll vi 

oss till genom att i informationsbrevet tydligt beskriva studiens syfte och hur resultatet 

kommer att redovisas i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet förhöll vi oss till 

genom att inte låta obehöriga komma åt materialet och genom att tillförsäkra 

undersökningspersonerna att deras svar endast kommer att användas i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Vi har vid två tillfällen i enkäten valt att ställa frågor med rätt och fel svarsalternativ utifrån 

den nationella värdegrunden för äldre. Detta valde vi inte för att kontrollera individens 

kunskap utan för att undersöka om det finns någon skillnad mellan personalens självupplevda 

uppfattning kring sin kunskapsnivå och den faktiska nivån de uppvisar. Genom att jämföra 

hur många som svarade att de hade kunskapen kring den nationella värdegrunden för äldre 

och hur många som kunde välja ut rätt svarsalternativ som är kopplade till just värdegrunden 

var vår tanke att vi skulle kunna belysa en eventuell kunskapslucka. Eftersom enkäten är helt 

konfidentiell såg vi inga etiska problem att ställa frågorna på detta sätt eftersom ingen individ 

kan pekas ut, utan ett generellt snitt är den relevanta faktan vi eftersökte. Vi har även 

medvetandegjort deltagaren att inte alla svar är rätt. Detta tillsammans med deltagarens 

möjlighet att hoppa över frågor anser vi är nog för att friskriva oss från etiska felsteg. 
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Kvalitativ Analys 

Studien är uppdelad i två olika delar där den större delen bygger på narrativa svar från 

enkätstudien. I enkäten fanns det fyra öppna frågor där narrativa svar efterfrågades. Dessa 

frågor är benämnda 6, 8, 9 och 12 i enkäten. Detta ledde till totalt 238st korta narrativ som 

sedan sammanställdes i ett enskilt dokument och kodades tillsammans oavsett grundfråga. 

Detta gjordes eftersom alla de fyra enkätfrågorna tillsammans syftar till att besvara studiens 

två huvudfrågeställningar och att enkätfrågorna separat inte kan besvara dessa. 

 

De narrativa svaren har analyserats i enlighet med kvalitativ innehållsanalys där materialet 

först har lästs igenom ett flertal gånger. Meningsbärande enheter har sedan tagits fram ur 

materialet för att vidare kodas, kategoriseras och tillslut tema benämnas (Fejes & Thornberg, 

2009).  

 

Nedan visas ett exempel ifrån kodningsmallen över kategorin “Ansvarsförskjutning” som 

ligger under temat “Personalens kunskapsläge tyder på brister i implementeringen av den 

nationella värdegrunden för äldre.”. 

 

Ett utdrag från kodningsmallen, se vidare bilaga 1 

Meningsbärande Enheter Kod Kategori Tema 

“Ibland finns personer som tex har överförmyndare som tror sig 

inte behöva någon hjälp trots att det finns tydligt behov. Då görs 

kanske planeringen med förmyndaren istället för med bara den 

äldre. Eller kanske så är den äldre i så pass dåligt skick att hon 

inte kan vara delaktig utan vi får planera med hjälp av anhörig.” 

Förmyndarskap Ansvarsförskjutning Personalens 

kunskapsläge tyder 

på brister i 

implementeringen 

av den nationella 

värdegrunden för 

äldre. 

 

“Kan beror på någon sjukdom tex demens men då kontaktar man 

anhörig, Godman mm” 

Godman 

“Detta är i så fall för att personen inte har förmågan att föra talan 

och har därför gett över ansvaret på någon annan.” 

Delegerat ansvar 

“Den kan inte uttrycka sig, förhoppningsvis har den nån vid sin 

sida som kan föra dess talan om vilka önskemål/behov som 

finns.” 

Nedsatt 

kommunikations- 

förmåga 

 

 

De meningsbärande enheterna har först tagits ut separat av oss båda för att sedan tas upp igen 

för att kontrolleras av den andre. Detta för att inte skillnader ska uppstå på grund individuella 

tolkningar. Därefter togs alla meningsbärande enheter upp gemensamt och gicks igenom ännu 

en gång och vissa revideringar blev gjorda. De meningsbärande enheterna lyftes ut för att hitta 

kärnfulla formuleringar ur materialet (Fejes & Thornberg, 2009). Kodningen har sedan skett 

under samförstånd där vi båda tillsammans gått igenom materialet och kodat varje 

meningsbärande enhet ihop för att även här undvika skillnader i tolkning mellan de olika 

meningsbärande enheterna. Detta ledde fram till totalt 36st koder som vi sedan under liknande 

former sammanställde i kategorier. Denna process ledde i sin tur fram till sex separata 

kategorier. Därefter har de sex kategorierna tolkats vidare på en manifest nivå för att kunna se 
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ett samband mellan dessa (Fejes & Thornberg, 2009). Diskussioner kring de framkomna 

kategorierna har sedan förts och i samtalet har två tydliga mönster som utgör våra två teman. 

Den ena slutsatsen som vi valt att tema benämna “Personalens kunskapsläge tyder på brister i 

implementeringen av den nationella värdegrunden för äldre.” inkluderar kategorierna 

självbestämmanderätt, personalkompetens och ansvarsförskjutning medans den andra 

slutsatsen har sammanställts i temat “ Faktorer som ligger till grund för avsteg från den äldres 

rätt till självbestämmande och delaktighet i deras vård och omsorg.” som innehåller 

kategorierna ogenomtänkt omyndighetsförklarande, hälsoreglerade faktorer och 

verksamhetsbegränsningar. För en fördjupad bild av detta, se bilaga nr 1. 

Kvantitativ analys 

Den andra delen av studien bygger på kvantitativa frågor med olika typer av svarsalternativ. 

Vi valde att använda oss av Googles program för webbenkäter vid utskicket av enkäten som 

sedan sammanfattade alla svar i stapel och cirkeldiagram. Individuella svar var även möjliga 

att se och har i vissa fall kontrollerats genom att gå igenom enkät för enkät. Detta avsnitt 

redovisar de kvantitativa frågorna 1–5, 7 och 10–11 som återfinns i enkäten. 

 

Fråga ett har analyserats via cirkeldiagram och befinner sig på diktomnivå där respondenterna 

fått ange vilken typ av anställning de i dagsläget har (Bryman, 2001). Denna fråga valde vi att 

använda oss av för att kunna se eventuella skillnader mellan de som är fast anställda och de 

som går på schemarad under en visstidsanställning (Se bilaga 2). 

 

Fråga två är på ordinalnivå där vi frågade respondenterna kring hur länge de arbetat inom 

ordinärt boende (Bryman, 2011). Denna fråga ställdes för att se eventuella skillnader mellan 

de som arbetat länge och de som är nyanställda. Dock var spannet så jämt fördelat att det inte 

gick att utläsa någon specifik skillnad (Se bilaga 2). 

 

Fråga tre har analyserats genom ett cirkeldiagram där det endast var en fråga på diktomnivå 

som utmärks av att frågan har endast två svarsalternativ (Bryman, 2011). Detta för att få en 

grundläggande bild kring hur de själva såg på sin kunskapsnivå rörande den nationella 

värdegrunden för äldre (Se bilaga 2). 

 

Fråga fyra som varit på nominalnivå har analyserats genom att först sammanställa ett 

stapeldiagram och sedan kontrollera antalet rätta svarsalternativ, utifrån 

värdegrundsmaterialet, enligt stapeldiagrammet utslagna på totalen deltagare. Vi har alltså 

adderat antalet rätt svarsalternativ från stapeldiagrammet och sedan dividerat detta med de 

antalet deltagande för att få ut ett genomsnitt på antalet rätt per deltagare. Detta har sedan 

gjorts om till procentform och presenterat resultatet dels i andelsform men även i procentform 

(Bryman, 2011).  Denna fråga finns för att fastslå om respondenterna kan välja de svar som 

definierar delar av den nationella värdegrunden. Detta för att se om det finns någon skillnad 

mellan deras självupplevda kunskaper och deras faktiska kunskaper (Se bilaga 2). 
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Fråga fem har analyserats som fråga fyra. Dock har vi också analyserat fråga fem genom en 

univariat analys. Genom en univariat analys synliggör man alla specifika variabler och 

analyserar dem en i taget (Bryman, 2011). Genom denna process har vi sett de enskilda 

variablerna och dess påverkan på ett tydligare sätt. Denna fråga finns också för att fastslå om 

respondenterna kan välja de svar som definierar den nationella värdegrundens syn på specifikt 

självbestämmande. Detta för att precis som i fråga fyra se om det finns någon skillnad mellan 

deras självupplevda kunskaper och deras faktiska kunskaper (Se bilaga 2). 

 

Fråga sju är gjord på ordinalnivå och har sammanställts i ett cirkeldiagram (Bryman, 2011). 

Sedan valde vi att slå samman svarsalternativen “ofta” och “alltid” samt “sällan” och “aldrig” 

när vi presenterat resultatet (Se bilaga 2). Detta för att få en överblick kring hur ofta de äldre 

får delta vid planering av vård- och omsorgsinsatser enligt personalens egen uppfattning. 

 

Fråga tio har analyserats på samma sätt som fråga tre. Dessa frågor är båda på diktomnivå och 

har därför båda sammanställt med varsitt cirkeldiagram (Bryman, 2011). Detta för att se hur 

stor del av respondenterna som någon gång frångått den äldres vilja medvetet (se bilaga 2). 

 

Fråga elva är i grunden en fråga på ordinalnivå där vi bett de deltagande att ange sina svar i 

siffror (Bryman, 2011). Denna fråga hade som syfte att fastställa hur ofta dessa överträdelser 

mot den äldres vilja händer. Denna uppmaning har dock inte följts utan svaren har angetts i 

annan form är numerisk. Detta har lett till att antalet oanvändbara svarsalternativ är så stort 

och på grund av bortfallet har vi valt att stryka frågan (Se bilaga 2). 

 

Detta är studiens alla kvantitativa frågeställningar. 

Bortfallsanalys 

Av 762 utskickade enkäter fick studien tillbaka av 85 personer som svarat på enkäten varav en 

av personerna lämnade hela enkäten blank, vilket innebär ett bortfall på 89%. Studien har valt 

att under enkätens svarsperiod skicka ut påminnelser till de deltagande samt till alla 

enhetschefer inom ordinärt boende i Örnsköldsviks Kommun för att uppmuntra till ett större 

deltagande. Detta har lett till ett ökat deltagande men trots detta är bortfallet stort. Vi har även 

skrivit ett introduktionsbrev där ett tydligt syfte har presenterats för deltagarna, även detta i 

syfte att minska bortfallet (Bryman, 2011). En fundering som vi har haft är kring den 

begränsade inlämningsperioden och om den i så fall har påverkat bortfallets storlek. Enkäten 

var möjlig att besvara i två veckor, detta på grund av den begränsade skrivperiod som studien 

haft i sina ramar. En annan del i bortfallet kan vara den mängd öppna frågor som studien valt 

att använda sig av trots vetskapen kring att sådana frågor kan avskräcka respondenten från att 

svara. Att det just är frågorna med narrativa svarsalternativ som drabbats av större del av 

bortfallet går att koppla till detta (Bryman, 2011). Studien valde trots detta narrativa 

svarsalternativ eftersom de narrativa svaren är en stor del i studiens utformning och sågs som 

ett sätt att få fördjupad kunskap kring vissa specifika situationer.  
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Vi kan även se att det finns ett internt bortfall på vissa av frågorna i enkäten. Det främsta 

bortfallet finns på fråga 12 men även på fråga, tre, åtta och nio. Varför bortfallet är så stort på 

just fråga tolv tror vi beror på det känsliga ämnet som frågan berör där vi ber den anställde att 

beskriva händelser där personalen utfört handlingar mot den äldres vilja. Redan vid 

upprättandet av enkäten fanns en farhåga kring ett bortfall på just denna fråga men studien 

valde ändå att behålla frågan i den form den är. Detta för att just detta ämne berör den äldres 

självbestämmande så tydligt och att ta bort frågan ansågs mer skadande för resultatet än vad 

ett bortfall skulle kunna vara. 

 

Fråga sex interna bortfall på 36% har vi svårt att förklara eftersom frågan som ställs är neutral 

och endast frågar kring hur personalen har arbetat med den nationella värdegrunden på just 

deras arbetsplats. En anledning som vi kan se är att personalen kanske upplever en osäkerhet 

kring vad som faktiskt räknas in i denna kategori av de utvecklingsarbeten som görs på 

arbetsplatsen.  

 

Fråga åtta har ett internt bortfall på 11%, detta tror vi beror i stora delar på att de svarande, 

precis som Bryman (2011) beskriver, ofta undviker att fylla i en fråga med öppet 

svarsalternativ. Fråga åtta lyder “Beskriv utförligt med egna ord hur den äldre får delta under 

planeringen av dess vård- och omsorgsinsatser”. Vid genomgång av de individuella svaren 

finns inget mönster som kopplar bortfallet till de anställda som svarat att den äldre inte får 

deltaga utan majoriteten av de som inte svarar har valt att svara på fråga sju att den äldre får 

deltaga vid sin planering. Därav drar vi slutsatsen att bortfallet kan beror på att de deltagande 

inte orkat fylla i frågan eftersom det är en fråga som kräver ett skrivet svar och inte har ett 

färdigt svarsalternativ.  

 

Fråga nio har ett internt bortfall på 26% vilket vi kan knyta till att de flesta har valt att svara 

att den äldre alltid eller ofta får deltaga vid studien och därför gjort fråga nio onödig att svara 

på. I enlighet med det antal anställda som svarat att den äldre alltid får vara med så borde 

bortfallet på denna fråga vara högre. Dock kan vi se vid genomgång att vissa valt att svara i 

stil med “händer inte” eller “får alltid vara med” vilket styrker tesen att de som svarat även 

tillhör den grupp som ser deltagandet från den äldre som en självklarhet. 

Ansvarsfördelning 

Under arbetets gång har vi suttit tillsammans för att kunna hjälpa varandra och föra en 

diskussion kring alla delar i arbetet. Vi känner att ingen av oss kan märka ut vem som varit 

ansvarig för vilket kapitel eftersom kapitlen hela tiden har delats upp i mindre bitar som 

skrivits först av den ena eller andra för att sedan revideras tillsammans. Vi har skrivit olika 

delar men är överens om att revideringen har ändrat alla styckens struktur så mycket att båda 

ställer sig som författare bakom alla stycken. Vi känner båda att vi tillsammans vill ställa oss 

bakom hela arbetet och tar tillsammans de fulla ansvaret för alla delar. 
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Metodologisk reflektion  

Vi upplever att de sätt vi genomfört studien varit bra men dock har vissa reflektioner uppstått 

såhär i efterhand. En av de tankar som har uppstått är att vi kunde ha funderat över innan 

utskicket av enkäten var om ett annat urval hade lett till ett mindre bortfall. Redan vid urvalet 

borde vi också ha funderat mer över eventuellt bortfall och hur studien ännu mer hade kunnat 

motverka eller hantera bortfallet inför analysen. Vi skulle också kunnat sett över vinsterna och 

förlusterna av att ta med narrativ i enkäten. Ett alternativ som fanns var att göra enkäten för 

sig med den stora populationen för att sedan möta upp detta med semistrukturerade intervjuer 

med en mindre utvald grupp. Detta valdes bort eftersom vi kände att tidsramen för projektet 

var för snäv för denna lösning, dock kan man fundera på om detta var rätt i slutändan. En 

annan reflektion vi gjort under arbetets gång är hur narrativen ska lyftas upp i studien för att 

ge en rättvisbild och stärka vår tolkning av dem. Vi är väl medvetna om att tolkningen av 

narrativa texter alltid blir färgad av forskarens egna åsikter och grundkunskap eftersom det 

hela tiden är en tolkning av vad någon annan har skrivit. Dock har vi i allra största grad 

försökt hålla oss neutrala till de narrativa texterna och försökt lyfta fram det råa materialet för 

tolkning och analys istället. 

 

I och med att vi valde bort möjligheten att göra intervjuer så valde vi också bort möjligheten 

att ställa följdfrågor vilket i vissa fall har ställt oss lite undrande i vår analysprocess. Detta 

eftersom en av oss har tolkat texten på ett sätt medan den andra tolkat samma text helt 

annorlunda. Dock har detta inte hänt ofta utan det rör sig om mellan fyra till sex gånger. 

Dessa tillfällen har vi dock löst genom diskussion tills vi nått konsensus kring narrativet.  Vid 

en djupare studie inom ämnet hade vi varit mer benägna att föra semistrukturerade intervjuer 

eftersom vi upplevt denna längtan att ibland velat ställa följdfrågor. Dock har vår förkunskap 

kring verksamheten varit till stor hjälp i tolkningen av svaren och ibland hjälpt oss att förstå 

förkortade svar eller liknande utifrån vetskapen om verksamhetens rutiner. Detta eftersom vi 

båda har arbetat som både anställd personal och på chefsposition så har vi burit med oss en 

djupare förståelse in i arbetet än någon som aldrig jobbat inom verksamheten. 

Studiens validitet och reliabilitet 

Eftersom studien är uppdelad i två olika delar där den ena är kvantitativ och den andra är 

kvalitativ har delarna även under denna rubrik delats upp och kommer att hanteras separata. 

Kvantitativa studien 

På grund av de otroligt stora bortfallet på 89% är reliabiliteten på vår kvantitativa del av 

studien låg (Bryman, 2011). Vi är medveten om att de stora bortfallet gör att en generalisering 

av de kvantitativ materialet inte är möjligt och har därför valt att använda detta som en 

stöttepelare till de narrativa texterna istället för att stryka denna del helt. Stabiliteten i den 

kvantitativa datan är vi osäkra kring eftersom bortfallet är så stor och att enkäten inte heller 

har upprepats. Därför är det svårt att undersöka studiens korrelation och därmed fastslå 

studiens stabilitet (Bryman, 2011). Däremot anser vi att interbedömarreliabiliteten är hög 
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eftersom studiens genomskinlighet och samarbetet mellan forskarna varit stor vid 

genomgången av materialet. Detta skapar små skillnader mellan tolkningarna av datan och 

ökar därmed interbedömarreliabiliteten (Bryman, 2011).  

 

När det kommer till studiens validitet finns funderingar kring att under enkätens utformning 

har endast enstaka tester genomförts innan den skickats ut till hela populationen. Studien 

erkänner att en större pilotstudie borde gjorts för att fastställa förståelsen av de deltagande 

rörande enkätens frågor. Detta hade lett till att en del av studiens bortfall kunde ha frångåtts 

(Bryman, 2011). Däremot är studiens konvergenta validitet högre eftersom vi har yttre ramar 

där definitionen på vissa begrepp redan finns och att studien därför kan jämföra materialets 

definitioner med de redan befintliga. Utöver detta har även de narrativa svaren visat på samma 

tendenser som de kvantitativa enkätfrågorna vilket också styrker den konvergenta validiteten 

(Bryman, 2011). 

Kvalitativa studien 

I den kvalitativa delen har vi valt att använda sig av begreppet trovärdighet med dess 

underkategorier tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering istället för 

begreppen reliabilitet och validitet.  

 

Studiens tillförlitlighet är trots bortfallet relativt hög i och med att studien använder sig av 

flera typer av datainsamling kring liknande frågor och därför kan datan styrkas från flera håll 

(Bryman, 2011). Dock finns det en svaghet i och med att vi inte gjort en respondentvalidering. 

Detta på grund av deltagarnas totala anonymitet vilket lett till att studien inte har kunnat 

kontrollera svaren eftersom deltagarnas identitet är okända. 

  

Överförbarheten har vi däremot svårare att fastslå. Detta eftersom det inte framkommit i 

materialet ifall de respondenterna arbetar centralt eller på landsbygden. Arbetsgruppens 

storlek framkommer inte heller vilket leder till att överförbarheten till en grupp med liknande 

fördelning inte kan genomföras. Dessa frågor kring deltagarnas arbetsplatser inkluderades inte 

i enkäten eftersom studien ämnade att undersöka hela populationen inom hemtjänsten och 

därmed skulle urvalet vara representativt för alla hemtjänstens arbetsgrupper. Oavsett om de 

är placerade på landsbygden och eller i kommunens centrala delar och oavsett gruppernas 

storlek. När detta urval gjordes var studien inte förberedd på att få ett stort bortfall och tänkte 

därför inte på att överförbarheten kunde bli lidande. Dock kan studien redovisa antalet fast 

anställda mot visstidsanställda som dock stöttar upp studien just vid aspekten kring 

överförbarhet. Studien har även fått fylliga svar på just de narrativa svaren vilket också ökar 

överförbarheten för studien i och med den tydliga bild som framkommer (Bryman, 2011). 

 

Pålitligheten för studien är stor i och med den transparens som studien visar på. Genom att 

opponenten tydligt kan se hur studien har gjort är pålitligheten av studien stor om någon 

annan vill replikera studien till en annan grupp (Bryman, 2011). Konfirmeringen av studien är 

också stor eftersom allt arbete har skett under samförstånd mellan båda forskare och att inget 

av materialet har processats av endast en forskare. Dock är vi medveten om att resultatet inte 
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är helt objektivt eftersom kvantitativ innehållsanalys alltid medför en tolkning av de mönster 

som forskarna ser och därmed delvis färgas (Bryman, 2011). Trots detta tycker sig studien har 

en stor äkthet eftersom försöket att visa en rättvis bild samt hjälpa de deltagande genom att 

redovisa resultatet för verksamheten finns. Studien tror att på så vis att resultatet kan 

uppmuntra till förändring i de verksamhetsområden där det behövs (Bryman, 2011). 

Resultat 

Personalens kunskapsläge tyder på brister i implementeringen av den 

nationella värdegrunden för äldre. 

 

Under detta tema kommer studien att beröra tre av studiens kategorier: självbestämmanderätt, 

ansvarsförskjutning och personalkompetens. Den första slutsatsen som vi gör under detta 

tema är att personalens uppfattning kring självbestämmande och delaktighet, gällande den 

äldres vård och omsorg, i många fall har blivit konkretiserat och likställt med deltagande i 

genomförandeplaneringen. I den kvantitativa studien har personalen angivit att den äldre alltid 

eller oftast deltagit, över 91% av gångerna, vid upprättande eller uppdateringen av 

genomförandeplanen. Dock kan man fundera över de 8,4% av gångerna som den äldre inte 

deltagit och orsakerna till detta. Vid en granskning av den äldres deltagande i sin vård och 

omsorgsplanering framkommer det ofta att den äldres deltagande vanligtvis sker vid just 

första besöket. Under första besöket upprättar personalen tillsammans med den äldre den 

äldres genomförandeplan. Ett annat svar som kommit fram är att den äldre får delta aktivt vid 

uppdateringen av just genomförandeplanen. Ett återkommande exempel som belyser den 

generella uppfattningen hos personalen är “får säga sitt när man gör genomförandeplanen” 

vilket speglar den generella uppfattningen i materialet kring att dessa är de tillfällen då den 

äldre har chans att påverka sina insatser. Den kvantitativa delen av studien styrker detta då 

69,5% av respondenterna valde svarsalternativet som beskrev att den äldres inflytande över 

deras vård och omsorg styrs av genomförandeplanen. Detta påstående bryter dock direkt mot 

de riktlinjer som den nationella värdegrunden föreskriver. Detta tyder på att denna syn är ett 

verksamhetsproblem eftersom så många av de svarande anger detta alternativ som sanning. 

  

Det finns dock några som även lyfter fram att utöver genomförandeplanen är det individens 

dagsform eller individens önskan som är en del av självbestämmande och delaktighet. Ett 

sådant exempel är svaret “Eftersom det är brukaren det handlar om måste vi göra insatserna 

som de vill ha det inom hemtjänstens ramar. Att få delta är att känna att man har kontroll över 

sitt liv.”. Det finns även vissa tydliga exempel på anställda som beskriver sig har ett arbetssätt 

som följer de riktlinjer som den nationella värdegrunden föreskriver. När det kommer till 

planering och genomförande av den äldres vård- och omsorgsinsatser visar detta på en 

fördjupad förståelse för individens rätt till delaktighet och självbestämmande, 

  

Under första besöket går vi igenom hur personen önskar att insatserna ska 

utföras. Sen har vi en period där vi arbetar in oss hos personen efter personens 
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egna behov och önskemål. Sen slutför vi med att göra en genomförandeplan 

som gås igenom tillsammans med personen. Blir det förändringar ändras de i 

genomförandeplanen löpande och vi har genomgång varje halvår så 

genomförandeplanen är aktuell. Då har personen möjlighet att säga till om 

ändringar om hon inte tycker att det stämmer. 

  

Det framgår också i vissa narrativ att personalen pratar om en fördjupad insikt kring den äldres 

vård och omsorgsinsatser men benämner detta som brukaren i centrum. Brukaren i centrum 

beskrivs som att den äldre kontinuerligt ska få bestämma över utförandet av sina vård- och 

omsorgsinsatser.  

 

Vi jobbar på ett professionellt sätt, gällande samtliga brukare. Så som att respektera 

och låta varje människa känna att det har ett privatliv. Låta personen bli hörd, vara 

självbestämmande. Vi ser varje brukare som en enskild individ med egen 

anpassning. 

  

Även detta tyder på en fördjupad kunskap i enlighet med den nationella värdegrunden även 

om personalen väljer att använda sig av andra ordval än just de som benämns i den nationella 

värdegrunden. 

 

Vid upprättandet eller uppdateringar av genomförandeplanen går det också att se att 

personalen i vissa fall ber anhöriga, godemän eller förvaltare att närvara. Ett exempel på detta 

är “Det kan vara så att personen lider av demens och har svårt att dels uttrycka sina behov 

men även kan ha svårt att ta in information. Då kan det vara bra att en anhörig får vara med 

under planeringen.” Ibland ber man även dessa att aktivt bidra i upprättandet eller 

revideringen av den äldres genomförandeplan. Personalen gör detta då antingen den äldre 

själv önskat det stödet och ger över ansvaret på den utsedda personen eller att den äldre är satt 

under förvaltarskap. 

  

Ibland finns personer som tex har överförmyndare som tror sig inte behöva någon 

hjälp trots att det finns tydligt behov. Då görs kanske planeringen med förmyndaren 

istället för med bara den äldre. Eller kanske så är den äldre i så pass dåligt skick att 

hon inte kan vara delaktig utan vi får planera med hjälp av anhörig. 

  

Detta visar på en ansvarsförskjutning från den äldre till en utomstående person där antingen 

det skett med den äldres tillåtelse eller genom domstolsbeslut. Med ansvarsförskjutning menar 

vi den förskjutning som sker när den äldre inte längre kan bestämma över till eget liv men 

ändå får vara delaktig i processen att utse sin ställföreträdare. Ett annat narrativ som visar på 

detta är “Detta är i så fall för att personen inte har förmågan att föra sin talan och har därför 

gett över ansvaret på någon annan”. Denna ansvarsförskjutning kan hjälpa den äldre att 

bibehålla den rätt eller ge de stöd den äldre behöver för att kunna vara självständig och 

delaktig i bestämmandet över sin vård och omsorg. När den äldre ges möjlighet att själv 

bestämma vem som ska föra dess talan ökar deras delaktighet trots eventuella fysiska eller 

psykiska svårigheter. Dock finns det tillfällen då den äldre inte har valt sin ställföreträdare 

utan tingsrätten har gjort detta åt den äldre, i form av förvaltare mot den äldres vilja. Denna 
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typ av ansvarsförskjutning har vi valt att ändå klassa in under kategorin ansvarsförskjutning 

eftersom den skett med juridiskt stöd. Detta trots att vi är medveten om att diskussionen kring 

avsteg från den äldres självbestämmande kan lyftas i dessa situationer. 

  

En annan aspekt som studien sett utifrån materialet är att webbutbildningen kring den 

nationella värdegrunden ses som ett engångs projekt. Det beskrivs i narrativen att när 

personalen har genomgått utbildningen checkas den av och verksamheten anser att dess 

personal har kännedom kring detta material. De vanligaste svaren i narrativen tyder på att 

personalen ser sin totala utbildning som “en webbutbildning”. Det aktiva arbetet på 

arbetsplatsen med materialet verkar inte vara någon fast rutin utan beskrivs i de narrativa 

svaren några gånger och då i samband med arbetsplatsträffar. Dock framgår det inte från 

narrativen hur man arbetar med materialet på just arbetsplatsträffarna, de gånger detta 

beskrivs. Detta väcker då vår undran kring hur stor kunskapen egentligen är kring den äldres 

rättigheter när det kommer till självbestämmande och delaktighet enligt den nationella 

värdegrundens riktlinjer. 

 

I den kvantitativa delen av studien framkom det att 85,7% av de deltagande anger att de har 

kunskap kring socialstyrelsens nationella värdegrund för äldre. Vi kan även se antydningar till 

att delar av den nationella värdegrunden för äldres riktlinjer kring just självbestämmande inte 

har tagits emot och förståtts. I snitt svarade personalen rätt på 1,3 av 3 möjliga rätta svar när 

vi frågade vilka av fem påståenden som beskrev just självbestämmande enligt värdegrunden. 

Detta skulle i procentsats motsvarar 43% vilket visar på att de 85,7% som tycker sig veta inte 

riktigt gör det. Det vanligaste felet var att 81,7% menade på att lyhört och empatiskt 

bemötande tillhör begreppet självbestämmande, vilket det inte gör. Dock vet vi att lyhört och 

empatiskt bemötande finns benämnt och tas upp under andra delar av den nationella 

värdegrunden men inte i anknytning till självbestämmande utan till gott bemötande. Vi kan 

också se att när vi frågar kring den nationella värdegrunden i sin helhet utan specificering i 

något område har de svarande 2 av 3 rätt vilket motsvarar en procentsats på 66,6%. Detta 

tyder på att personalen har en bättre övergripande förståelse för värdegrunden men inte har 

samma kunskap kring specifika begrepp, vilket i sin tur ännu en gång lyfter funderingen kring 

värdegrundens implementering till personalen (se bilaga 2). 

 

Det går också att se en antydan till osäkerhet från personalens sida i de narrativa svaren där de 

uppger att de inte har den kunskap som de borde kring ämnet. Personalen uttrycker också att 

de känner en osäkerhet kring vad som förväntas att de har kunskap kring. Ett narrativ som 

speglar detta är, 

  

Jag vet inte. Är osäker på vad nationella värdegrunden innehåller eftersom det 

nämns emellanåt om det är något som inte är bra i vårt utförande. Då informerar 

chefen vad som gäller men jag vet inte om hon brukar säga att det följer 

nationella värdegrunden. 

  

Ett annat narrativ lyfter upp att det enda personalen har att förhålla sig till är kommunens 

värdeord och värdegrund men att de inte har diskuterat den äldres nationella värdegrund från 



24 
 

socialstyrelsen. Detta i sig styrker också frågan som lyfts innan kring den faktiska kunskapen 

som personalen besitter mätt emot hur många som genomfört webbutbildningen. 

Faktorer som ligger till grund för avsteg från den äldres rätt till 

självbestämmande och delaktighet i deras vård och omsorg 

 

Den andra slutsatsen som framkommit under enkäten är att det finns ett, vad vi valt att kalla 

för, ogenomtänkt omyndighetsförklarande. Med ogenomtänkt omyndighetsförklarande menar 

vi de tillfällen då personalen har valt, av olika anledningar, att gå emot den äldres uttryckta 

önskan. I enkäten tillfrågades personalen om de någon gång utfört ett arbetsmoment som 

brukaren har nekat till. Av de tillfrågade svarade 42,7% att ja, de har de gjort. Ett typiskt 

exempel som framkommit i de narrativa berättelserna kring detta ogenomtänkta 

omyndighetsförklarande är personalens användande av vad studien valt att benämna som 

övertalning: 

  

Jag frångår den äldres önskan varje gång de säger att de inte är hungrig och inte vill 

äta men jag övertalar dom till att prova då det är för deras eget bästa. Det känns 

bättre för mig att veta att jag har serverat mat och de har försökt äta än att jag låter 

dom hoppa över måltiden helt. Ibland kanske de bara smakar på någon tugga innan 

de vägrar äta mer, medans ibland inser de att de var hungrig ändå och väljer att äta. 

  

Bland resultatet kan man se vissa specifika händelser där just ogenomtänkt 

omyndighetsförklarande förekommer oftare än andra. Personalen berättar återkommande att 

just övertalning i kombination med vad vi valt att kalla för lirkande eller härskartekniker är 

vanligt vid dessa tillfällen. Genom att prata med den äldre och invänta en förändring uppnår 

personalen sitt önskade mål, ett exempel är “Vid ändrade förutsättningar förklarar jag varför 

det behöver göras på ett annat sätt och inväntar brukarens godkännande”. En annan aspekt 

som blir framträdande är att personalen ibland väljer att gå förbi brukaren till en anhörig utan 

den äldres tillstånd för att detta anses vara lättare. Ett exempel på detta är narrativet “Om den 

äldre har svårt att se vad som är bäst för sig själv är det lättare att ta en anhörig till hjälp.” 

Personalens lirkande och övertalande av den äldre förklaras bort med hjälp av vad personalen 

anser är den äldres bästa. Personalens agerande kan hela tiden vägas mellan individens rätt till 

självbestämmande och personalens skyldigheter och ansvarstagande. Ett typexempel på detta 

är narrativet, 

  

Oftast gäller det dementa som inte förstår att de är i behov av dusch, måltider, 

läkarbesök eller dyl. Jag har aldrig tvingat någon till något, men har pratat runt det, 

väntat och försökt igen eller förklarat vikten av att tex duscha, eller bara ställt fram 

mat trots ett tidigt nej. 

 

Det framgår inte hur långt gången den äldre är i sin demens från de svar som personalen har 

lämnat men frågan som uppstår är om det finns en fastställd diagnos eller om det är 

personalens uppfattning av den äldre? 
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Ett annat förhållningssätt som framkommit är att personalen ibland använder sig av är det vi 

har valt att kalla för ignorering. De tillfällen som personalen använder sig av detta 

förhållningssätt är främst kopplad till matsituationer där den äldre har nekat till mat men att 

personalen ändå värmer eller ställer fram maten. Ett exempel på detta är “En dam vill inte äta 

mat. Vi värmer ändå och hon äter när vi ställt fram maten.” ett annat är “Ofta handlar det om 

att ställa fram mat. De vill inte ha men vi vet att denne äter när vi fått”. Dock finns det en 

hårfin linje mellan just personalens ignorering och dess välvilja för den äldre som ibland inte 

blir tydlig i narrativen. Det finns narrativ som beskriver olika händelser som skulle kunna 

klassas som ignorering men som är sammanbunden med hygien och kan medföra hälsorisker 

för den äldre och därför kan ses som personalens skyldighet. Ett sådant exempel är narrativet, 

  

Jag kom till en dam som hade kissat ner sig. Hon kände inte det själv föreslog byte 

av kläder. Hon vägrade då fick jag på ett milt sätt ta med henne till toaletten. Hon 

var jättearg att jag kunde påstå något sådan. Jag bekräftade hennes känsla hela tiden 

fick byta kläder. Efteråt så blev hon ledsen bad om ursäkt att jag tvingat henne att 

byta kläder. Sedan drack vi kaffe 

 

Vid de tillfällen där personalen har angivit att de valt att gå emot den äldres önskningar sker 

det oftast i situationer där det finns en tydlig hälsorisk kopplad till handlandet. Den vanligaste 

formen är nekad medicin som övertalas att intas ändå, vid omläggning av sår eller byte av 

inkontinensskydd. Ett narrativ som tydligare beskriver just hälsorisken kopplad till en sådan 

händelse är, “Brukare vill ej byta skydd pga trötthet men det behövs pga SÅR på baken. För 

brukarens bästa så byter jag skydd. För att inte göra såret värre.” ett annat är “Exempelvis om 

brukaren är sängliggande i avföring och nekar till byte av skydd”. Från dessa narrativ 

framkommer det att personalen anser att deras handlande är för brukarens eget bästa. För att 

skydda den äldre väljer personalen att inte lyssna på vad den äldre själv säger att den vill, utan 

väljer att gå emot dess önskan. Ett annat narrativ som också beskriver detta är “Hälsan hade 

markant förändrats där dsk. kontaktades mot brukarens vilja. Min bedömning var att 

brukarens sjukdomsinsikt inte fanns just då” eller “Skulle de inte utföras skulle de kunna 

åstadkomma skada”. För att kunna göra dessa bedömningar behövs stor kunskap kring just 

hälsorisker och dess konsekvenser. 

  

Förutom kopplat direkt till hälsorisker finns även andra tillfällen då personalen använder sig 

av uttrycket för den äldres eget bästa. Dessa tillfällen karaktäriseras mer av etiska 

ståndpunkter eller personliga åsikter som personalen själva bär på. 

  

Vill personen inte sätta sig och äta så gör jag inget mer av det, vill personen inte 

duscha så är det ingen katastrof kanske, men när jag vet att det är något som gör 

personen gott så försöker jag se till att det bli av, men att vrida på det så att hen 

själv är med på vad som händer utan att bli kränkt. 

  

Tolkningen kan då bli att personalen använder sig av uttrycket för den äldres bästa utan att 

egentligen reflektera över om det är vad den äldre själv anser är sitt bästa. I vissa enstaka fall 

framkommer det även att anledningen till att personalen väljer att frångå den äldres önskemål 

bara är grundat i deras egna åsikter. Det tydligaste exemplet på detta är narrativet “När jag 
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ansett att jag vill hjälpa brukaren med en insats som jag anser i vårdsyfte bör utföras för 

brukarens bästa.”.   

 

En annan stor faktor som framkommit i samband med användande av ogenomtänkt 

omyndighetsförklarande verksamhetsbegränsningar. Personalen beskriver att vissa handlingar 

eller situationer uppstår i samband med vad de själva upplever som begränsningar på grund av 

riktlinjer och information från verksamheten. Ett narrativ som tydlig beskriver detta är, 

  

Min uppfattning är att, många gånger när detta sker är det pga tidsbrist och stress, 

då vårdaren måste utföra viss vård men den äldres dagsform inte är den bästa. Då 

har jag varit med om att vissa önskemål eller vanliga vardagsrutiner som den äldre 

vill ha genomfört varje dag, ej går att uppnå. Eller stressas förbi. Det kan vara så att 

den vi vårdar har en önskan om att få göra iordning sin frukost själv, men att 

vårdaren brer och gör färdigt frukosten och sedan ställer fram det på bordet. Utan 

att den äldre får vara delaktig i förberedelserna. 

  

I detta narrativ framkommer det att den äldres önskan frångås eftersom personalen själv 

upplever en tidsbrist och utövar istället ett ogenomtänkt omyndighetsförklarande. En annan 

faktor förutom stress som är knuten till själva verksamheten är personalens uppfattning kring 

att verksamhetens ekonomi eller planering har företräde över den äldres önskemål. Endast 

23,8% svarade att den äldres önska går före verksamhetens rutiner trots att detta är en del av 

den äldres rättigheter enligt värdegrunden. Detta speglar att majoriteten av de svarande ändå 

tror att verksamheten har företräde över den äldres önskan trots att detta inte stämmer med de 

riktlinjer som finns i den nationella värdegrunden. Två narrativ som beskriver detta tydligt är 

“Viss schemaplanering styr vi ej över” och “Vi har fått information men pengarna styr 

verksamheten mer än de nationella värdegrunderna”. Personalen uttrycker även en känsla av 

att det till slut ändå är enhetschefen eller resursplaneraren som styr över den möjlighet som de 

äldre har att påverka sina insatser och därmed begränsar den äldres inflytande. Det framgår 

inte i vår undersökning om detta är verksamhetens verklighet eller personalens 

självupplevelse, dock visar det på brister i verksamheten implementering av den nationella 

värdegrunden. 

 

Diskussion 

Som tidigare nämnts så kan vi inte göra några vetenskapliga generaliseringar eller fullständiga 

slutsatser men vi upplever att vi ser tendenser i vårt resultat som är intressanta att diskutera.  

 

Det som har framkommit i resultatet är att personalen bland annat ser 

verksamhetsbegränsningar som ett hinder till att bejaka den äldres rätt till självbestämmande 

och delaktighet. Vi ställer oss då frågande till om dessa verksamhetsbegränsningar existerar 

eller om det bara är personalens upplevelse. Det finns inga tydliga svar på detta i resultatet 

men dock visar studien att endast 23,8% av respondenterna har kunskap kring att den äldres 

önskan går före verksamhetens rutiner enligt den nationella värdegrunden. Denna brist på 
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kunskap hos respondenterna är ett av de större problem som vi ser och som vi tror ligger till 

grund för många av de tillfällen där självbestämmande och delaktighet frångås på grund av 

verksamheten. Persson och Wästerfors (2009) lyfter i sin studie att de 

verksamhetsbegränsningar som anställda kan uppleva inte alltid existerar, utan vissa är endast 

upplevda. Frågan blir då om dessa upplevda begränsningar påverkar den äldre mindre än om 

det faktiskt hade existerat? Det vi ser är att det inte är viktigt om dessa begränsningar existerar 

eller inte, eftersom det ändå påverkar den äldres självbestämmande. Detta menar Person och 

Wästerfors (2009) beror på att en anställd som upplever dessa begränsningar agerar på ett sätt 

som om den skulle varit begränsad, trots att den inte är det.   

 

Vi vet dock att det framkommit i studien situationer där den anställde väljer att frångå den 

äldres önskan på grund av vad de själva upplever som verksamhetsbegränsningar. Detta är 

oacceptabelt och har varken lagstöd eller stöd i den nationella värdegrunden. Socialstyrelsen 

(2012) uttrycker tydligt att den äldres önskan kring sina vård- och omsorgsinsatser går före 

verksamhetens rutiner.  Det vi dock ser som pudelns kärna är att det finns ett behov av att 

lyfta en diskussion om verksamhetens flexibilitet. Detta för att kunna uppfylla den äldres 

rättighet till självbestämmande och skapa en tydligare samsyn mellan personalens syn på 

verksamhetens möjligheter att tillgodose önskemål från den äldre och den faktiska 

möjligheten verksamheten har. Att på ett tydligt sätt förankra denna kunskap hos de anställda 

ser vi som ett viktigt arbete som inte genomförts så bra som det har kunnat i verksamheten. I 

många av narrativen visar de anställda på osäkerhet kring just vilken prioriteringsordning som 

gäller i deras arbete. I och med denna osäkerhet beskylls verksamheten för de avsteg som 

egentligen inte är verksamhetsstyrda utan bara ett informationsproblem. 

  

Men var kan vi säga att den äldres rättigheter tar slut och att personalens skyldigheter börjar? 

Vart ligger ansvaret att bestämma när det är fara för individen eller när det bara är omständligt 

för personalen att utföra? Det vi ser är att det finns tillfällen där dessa frågor är värda att ta 

upp och diskuteras. Är det okej att hävda individens rätt till självbestämmande när hen sitter 

full med avföring men samtidigt talar om att hen inte vill byta? Precis som Eliasson (1997) 

menar vi att den etiska gränsen mellan vart vårdarens ansvar slutar och ett övertramp på den 

äldres rättigheter sker, inte lätt att avgöra. Precis som Ryrstedt (2014) beskriver så ser vi 

tendenser till att det finns en generell uppfattning att den äldre måste skyddas och därför blir 

begränsad i sitt självbestämmande. Vi förstår att det sker i välvilja för den äldre och att precis 

som Nordenfelt (2010a) beskriver görs detta för att den äldre på längre sikt ska få ett bättre 

liv. Flertalet gånger i resultatet lyfter respondenterna uttrycket för den äldres bästa och vi tror 

att de är en genuin utgångspunkt i deras handlande. Vår fundering blir dock om reflektionen 

kring vad jag som individ anser är någon annans bästa stämmer överens med den andres egen 

bild av sitt eget bästa. Detta problem, att avgöra vad som jag tycker är för ditt bästa och vad 

som faktiskt är ditt bästa är en otroligt svår balansgång vilket blir ännu mer kännbart inom 

vård och omsorgsarbetet (Eliasson, 1997).  

 

Balansen mellan personalens skyldighet att tillhandahålla en god vård och bevara den äldres 

rätt till självbestämmande är otroligt svår att hålla. Om personalen tar för lite hänsyn till den 

äldres självbestämmande kan deras handlande uppfattas som bristande eller som ett försök att 
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smita undan sitt ansvar. Om personalen tar för mycket hänsyn till den äldres 

självbestämmande kan deras handlande däremot uppfattas som en omyndighetsförklaring av 

den äldre och som en stor brist på respekt för individens rätt att bestämma över sitt liv. Detta 

fenomen är något som Sand (2007) också lyfter och tydligt pekar på är en av de svåraste 

delarna inom vård och omsorg rörande just den äldres rätt till självbestämmande. Denna 

balansgång gör det problematiskt att vet när jag som anställd kan gå in med säkerhet och veta 

att jag gör en insats för den äldres bästa och inte bara trampar över dess vilja. Vissa fall kan 

kännas solklara i början men efter en tids reflektion kan samma händelse helt plötsligt inte 

kännas lika självklar. Ett sådant exempel är narrativet “En dam vill inte äta mat. Vi värmer 

ändå och hon äter när vi ställt fram maten.”. Om personen i fråga nekar en måltid och därför 

inte får mat serverad kommer inget allvarligt att hända, den äldre borde ha rätten att välja 

detta själv. Men om den äldre har diabetes då? eller om den äldre inte har ätit den senaste 

veckan? Har jag som anställd rätten att bestämma över den äldre och förlänga dennes liv om 

den själv vill dö och därför slutar äta? Å andra sidan hur vet vi att den äldre har den mentala 

närvaron att göra detta val? Dessa frågor är inte lätta att besvara men en sak vi vill lyfta är att 

genom att få behålla sitt självstyre och känna att jag har möjligheten att fortsätta vara den som 

styr över mitt liv är otroligt viktigt. Detta för att kunna behålla en god livskvalité på äldre dar, 

trots att hjälpbehovet ökar (Tesch-Römmer & Wahl, 2017).  

 

Det vi kan se i resultatet är att det ibland kanske tas allt för snabba beslut där personalen 

väljer att frångå den äldres önskan i situationer där vi känner att det inte var ett måste. Detta 

leder då till vad vi menar är ett ogenomtänkt omyndighetsförklarande, vilket kränker den 

äldres självbestämmanderätt. Detta är något som även Sand (2007) lyfter i sin studie och 

menar på infaller när personalen tar för stort ansvar över den äldres liv. Något som vi också 

tänker är viktigt när dessa beslut ska tas är att kunna separera sin personliga åsikt från sin 

professionella roll för att inte påverka den äldres självbestämmande. Jag som anställd bör 

kontinuerligt vila på faktisk kunskap och veta att det val jag gjorde var för att undvika 

allvarliga konsekvenser och inte för att stilla samvetet. Att separera sin privata roll från sin 

professionella anser vi är ett måste för att kunna bibehålla ett professionellt bemötande. 

 

Glappet mellan den kunskap som enkäten visat att de anställda tycker att de besitter och den 

kunskap de uppvisar vid närmare frågor är dock intressant att utforska. Resultatet visar att 

85,7% av respondenterna anger att de har kunskap kring vad den nationella värdegrunden för 

äldre innehåller men att endast 43% kunde välja rätt alternativ på de fördjupade frågorna. 

Detta framkommer även i de narrativa svaren där många av de anställda beskriver en 

osäkerhet, helt eller delvis, kring vad som ingår i just begreppet självbestämmande. Detta 

visar på just vad Armstrong (2007) lyfter, att begreppet är komplext och svårt att få en 

samstämmig bild kring. En fundering som då framkommit från vår sida är om den information 

och utbildning kring den nationella värdegrunden som innehåller den äldres rätt till 

självbestämmande och delaktighet räcker eller är den bristfällig? Att vara säker på att den 

utbildning som man ger sin personal mottas och befästs anser vi är A och O för att kunna 

utföra en fullvärdig vård på den äldres grunder. Utbildning kring den nationella värdegrunden 

måste vara en återkommande process där den anställde kan hålla sig ajour och därigenom 

fastställa en bättre kvalité ute hos de äldre. Eftersom det blir fler äldre hemma med ett större 
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vårdbehov så ökar behovet av kompetent personal. Att utbilda personalen ordentligt eller att 

anställa personal med fullvärdig- eller spetskompetens blir allt mer viktig vilket är något som 

även Socialstyrelsen (2008) lyfter upp i sin rapport. Den nationella värdegrunden behöver 

anammas och arbetsplatsen behöver fundera över varför de arbetar på just det sätt som de 

gör.  Personalen behöver ha förmågan att agera och ta beslut baserat på faktisk kunskap men 

också kunna se vilka konsekvenser deras handlande får. Att få en befäst grund att stå på ger 

de anställda ett djupare förståelse till varför de ska handla på ett visst sätt och ökar därför de 

gemensamma arbetssättet och liktänkandet mellan kollegor. Innan ett sådant arbete kan 

inledas menar Roos (2009) att de anställda först måste ha vetskapen om deras egna åsikter och 

människosyn innan en diskussion kan påbörjas.  

 

Detta säger vi inte är ett enkelt arbete att utföra i en så stor organisation som ordinärt boende 

är, som sträcker sig från kommunens yttre gränser hela vägen till dess centrala kärna. Dock 

anser vi att det är ett grundläggande arbete som måste genomföras. Detta för att kommunen i 

sin roll som utförare av insatserna ska kunna garantera att verksamheten följer de lagar och 

riktlinjer som de har skyldighet att följa. Verksamheten bör följa den nationella värdegrunden 

för äldre men implementeringen av denna kunskap till de anställda måste ske på ett bättre sätt. 

Vi ser dock svårigheter med att en så stor verksamhet ska ha ekonomi och personal nog för att 

kunna garantera att hela personalstyrkan hela tiden håller sig uppdaterad och är väl befäst i 

denna kunskap. Vi ser dock att kunskapen finns hos vissa av respondenterna men inte hos 

alla. 

 

I de narrativ som studien har samlat in från respondenterna är den äldres genomförandeplan 

central när det kommer till självbestämmande och delaktighet. Respondenterna menar på att 

det är viktigt för den äldre att ha en genomförandeplan och att den ska upprättas och följas. Vi 

ställer oss därför frågande till genomförandeplanens betydelse i relation till den äldres rätt till 

självbestämmande och delaktighet. Roos (2009) menar på att upprättandet av en 

genomförandeplan där den äldre får vara med är en viktig faktor för den äldres delaktighet i 

dennes vård och omsorg. Det är också viktigt att genomförandeplanen upprättas i samförstånd 

mellan den äldre och dennes kontaktperson och inte i ett sammanhang där den äldre är i ett 

underläge. Den äldre ska bli lyssnad på men ska också få utrymme till att föra sin egen talan 

(Roos, 2009). I den nationella värdegrunden för äldre lyfts också genomförandeplanen som ett 

viktigt instrument när hemtjänsten ska systematisera sitt arbete och ska innefatta hur den 

äldres beviljade insatser ska utföras (Socialstyrelsen, 2012).  

 

En rädsla som studien befarar och ser tendenser av i narrativen är att genomförandeplanen i 

vissa fall blir mer än ett verktyg och likställts med hur den äldre alltid vill ha det. Att ha kvar 

sin rätt att själv bestämma över sin dag och hur jag som individ vill leva mitt liv är centrala 

delar för att behålla sitt självbestämmande vilket även Roos (2009) håller med om. Oavsett 

om den äldre har preciserat i en genomförandeplan hur den vill ha det, så har den äldre alltid 

rätt att få sin vård och omsorg utförd på ett annat sätt. Då den äldre fortfarande har rätt till 

självbestämmande får vi som utför stödet och hjälpen aldrig bortse från den äldres önskan, 

även om det går emot tidigare utsäganden (Nordenfelt, 2010a). Precis som Eldh och Winbland 

(2018) menar så innebär delaktighet i sin vård mer än att vara närvarande. Det handlar om att 

https://umeauniversity-my.sharepoint.com/personal/migr0046_ad_umu_se/Documents/Malin%20H%C3%B6glander%20och%20Michelle%20Grundstr%C3%B6m%20examensarbete%20190423.docx#_msocom_17
https://umeauniversity-my.sharepoint.com/personal/migr0046_ad_umu_se/Documents/Malin%20H%C3%B6glander%20och%20Michelle%20Grundstr%C3%B6m%20examensarbete%20190423.docx#_msocom_14
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få möjligheten att göra sina åsikter och tankar hörda och att bli lyssnad på och respekterad av 

personalen som ska utföra stödet eller hjälpen som behövs. Vad händer då i de fallen då den 

äldre inte har förmågan att i ord förklara hur de vill frångå det som står i 

genomförandeplanen? Detta ser vi som problematiskt och är medvetna om att det inte alltid är 

helt enkelt. Att veta vad brukaren vill om den själv inte kan uttrycka detta i ord är otroligt 

svårt. Denna problematik gör det svårt för personalen att ta hänsyn till den äldres önskemål 

vilket även är något som Sherwin och Winsby (2011) också lyfter i sin studie. I dessa fall 

måste personalen också ta hänsyn till den tysta kommunikationen. Ser personalen att den 

äldre inte är i form att utföra det som genomförandeplanen beskriver måste hänsyn tas till 

detta. Dock vet vi inte säkert att detta inte sker i dagsläget men det finns farhågor kring att den 

tysta kommunikationen försvinner, precis som Person och Berg (2009) beskriver.  

  

Hur ska man då lösa detta problem som uppstår när den äldre inte har förmågan att förmedla 

sitt bästa? Det vi ser som en lösning vore att hjälpa eller erbjuda den äldre ett stöd i att ansöka 

till överförmyndarnämnden. Genom en sådan ansökan kan, vad vi har valt att kalla för, en 

ansvarsförskjutning uppstå. Genom att upprätta en godman eller förvaltare så behöver inte 

personalen ta på sig ett ogenomtänkt omyndighetsförklarande och kränka den äldres rätt till 

självbestämmande. Då uppstår en person att bolla beslut med eller som kan gå in och ta ett 

grundbeslut så personalen slipper diskutera dagligen kring nekade insatser. Om den äldre 

kontinuerligt nekar till mat kan förvaltaren slå fast att mat ändå ska förberedas trots att den 

äldre nekat. Detta gör att personalen inte längre behöver ta detta beslut utan kan luta sig emot 

förvaltarens legitima delegering av tillredning av till exempel mat. Dock krävs det att 

personen som agerar förvaltare besitter god kunskap kring den äldres situation och har 

förståelse kring den situation som den ska förvalta. Ett annat sätt är om den äldre godkänner 

eller utser en anhörig eller vän som kan fungera som förvaltare eller godman trots att de 

juridiska beslutet inte finns. Detta ger den äldre känslan av självbestämmande i sitt liv trots att 

den själv inte klarar av att ta alla dagliga beslut. Genom att den äldre litar på den person som 

den själv har utsett infinner sig känslan av självbestämmande trots att besluten tas av någon 

annan (Tesch-Römer & Wahl, 2017). 

 

Det vi tillslut funderar kring är hur verksamheten kommer att fungera på lång sikt om det inte 

finns en samsyn för verksamheten som är befäst bland alla anställda. Vi ser en skiftning från 

att de mest sjuka flyttar till särskilt boende till att vårdbehovet hos de hemmaboende ökar i 

och med att fler väljer att bo kvar hemma. Dock är vi medveten om att även delen äldre som 

inte kan eller får möjligheten att flytta till boende i och med kvarboendeprincipen eller brist 

på boendeplatser ökar (Thorslund, 2010b). Vi vet också att befolkningens andel av äldre bara 

ökar och att även behovet av vård i hemmet för ett självständigt liv ökar. Därför är det viktigt 

med en samsyn. Detta är ingen lätt fråga att diskutera men att det finns utvecklingspotential 

inom verksamheten. Detta ser vi mer som en möjlighet till utveckling än en pekpinne och 

hoppas att även du som läsare uppfattar detta. Att se mönster och därmed kunna se 

anledningar eller orsaker till att varför saker händer är första steget till förändring. 

 

De framtida forskningsfrågor som vi ser utifrån det vi har kommit fram till under vårt arbete 

med studien är: 
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• Hur ska utbildningen kring den nationella värdegrunden för äldre konkret genomföras 

och implementeras i verksamheter som berör äldre? 

 

• Hur ska utbildningen utformas för att alla på ett enkelt sätt ska kunna ta till sig denna 

och implementera den i sitt dagliga arbete? 
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Bilaga 1 

Kodningsmall för de narrativa svaren på frågorna nr 6, 8, 9 och 12. 

Meningsbärande Enhet Kod Kategori Tema 

“Ibland finns personer som 

tex har överförmyndare som 

tror sig inte behöva någon 

hjälp trots att det finns tydligt 

behov. Då görs kanske 

planeringen med förmyndaren 

istället för med bara den 

äldre. Eller kanske så är den 

äldre i så pass dåligt skick att 

hon inte kan vara delaktig 

utan vi får planera med hjälp 

av anhörig.” 

Förmyndarskap Ansvarsförskjutning Personalens 

kunskapsläge tyder på 

brister i 

implementeringen av 

den nationella 

värdegrunden för äldre. 

 

 

“Kan beror på någon sjukdom 

tex demens men då kontaktar 

man anhörig, Godman mm” 

Godman  

“Detta är i så fall för att 

personen inte har förmågan 

att föra talan och har därför 

gett över ansvaret på någon 

annan.” 

Delegerat ansvar  

“Den kan inte uttrycka sig, 

förhoppningsvis har den nån 

vid sin sida som kan föra dess 

talan om vilka 

önskemål/behov som finns.” 

Nedsatt 

kommunikations-

förmåga 

 

    

“Genomförandeplan görs 

tillsammans med den äldre 

som då framför sina 

önskemål.” 

Genomförandeplan Självbestämmanderätt  

“När man gör Anpassning  
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genomförandeplanen och när 

man möts får man anpassa 

efter dagsformen.” 

“Dom får säga både vad som 

är rätt å fel å om dom vill 

ändra något i deras insatser av 

hemtjänsten” 

Självbestämmande  

“Det bokas in ett första besök 

och man går igenom behov 

och hur hjälpen ska utföras.” 

Första besök  

   

“Eftersom det är brukaren det 

handlar om måste vi göra 

insatserna som de vill ha det 

inom hemtjänstens ramar. Att 

få delta är att känna att man 

har kontroll över sitt liv.” 

Delaktighet  

“Vi jobbar på ett 

professionellt sätt, gällande 

samtliga brukare. Så som att 

respektera och låta varje 

människa känna att det har ett 

privatliv. Låta personen bli 

hörd, vara självbestämmande. 

Vi ser varje brukare som en 

enskild individ med egen 

anpassning.” 

Brukaren i centrum  

“Vårdtagare väljer själv hur 

och på vilket sätt hjälp och 

stöd ges. Vi tar inte över 

sysslorna som vårdtagare 

klarar av själv. Vi jobbar efter 

genomförandeplaner.” 

Rehabiliterande 

arbetssätt 

 

“Vi har varit lyhörda och 

jobbat med 

genomförandeplanen.” 

Lyhördhet  
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“Jag har gjort utbildning på 

webbsida.” 

Utbildning Personalkompetens  

“Tillsammans med vår Chef.” Chef   

“Värdegrund den går vi 

igenom vid APT och den 

finns med oss.” 

Arbetsplatsträff   

“Jag vet inte. Är osäker på 

vad nationella värdegrunden 

innehåller eftersom det nämns 

emellanåt om det är något 

som inte är bra i vårt 

utförande.” 

Osäkerhet   

“Pratat om det mest” Samtal   

“Vi har fått genomgång och 

ska se till att det följs hos 

vårdtagaren.” 

Information   

    

“Det enda vi har är 

värdeorden/värdegrunden. 

Annars så har vi inte pratat 

nånting om de äldres 

värdegrund.” 

Okunskap   

    

“Det kan bestämmas med den 

äldre men sen ändras mycket 

av chef o resurs utan den 

äldres inflytande” 

Verksamhetsstyrt Verksamhetsbegränsningar Faktorer som ligger till 

grund för avsteg från 

den äldres rätt till 

självbestämmande och 

delaktighet i deras vård 

och omsorg 

“Min uppfattning är att, 

många gånger när detta sker 

är det pga. tidsbrist och stress, 

då vårdaren måste utföra viss 

vård men den äldres dagsform 

inte är den bästa. Då har jag 

varit med om att vissa 

önskemål eller vanliga 

Tidsbrist  
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vardagsrutiner som den äldre 

vill ha genomfört varje dag, ej 

går att uppnå. Eller stressas 

förbi. Det kan vara så att den 

vi vårdar har en önskan om 

att få göra iordning sin 

frukost själv, men att 

vårdaren brer och gör färdigt 

frukosten och sedan ställer 

fram det på bordet. Utan att 

den äldre får vara delaktig i 

förberedelserna.” 

“När brukaren har haft 

önskemål om någon speciell 

ur personalen ska komma och 

det inte funkat schemamässigt 

mm.” 

Planering  

“Problemet som uppstår är att 

hon alltid glömmer att starta 

potatisen så när vi kommer 

finns det ingen potatis till 

maten. Därför måste vi 

smygkoka och förbereda så vi 

är säker på att det finns 

potatis då tiden inte finns 

under måltidsbesöket att 

riskera vara utan potatisen. 

Hon vill såklart inte ha det så 

men det är så vi behöver göra 

för att få ihop verksamheten.” 

Verksamhets 

reglerat 

 

“Vi har fått information men 

pengarna styr verksamheten 

mer än de nationella 

värdegrunderna.” 

Ekonomistyrt  

    

“Tex. när en dement inte vill 

byta inkontinensskydd och 

tvätta rent. Jag vet att behovet 

finns men den demente vill 

inte. Men med lite lirkning 

Lirkning  Ogenomtänkt 

omyndighetsförklarande 
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och övertalning går den 

demente med på att byta.” 

“Om den äldre har svårt att se 

vad som är bäst för sig själv 

är det lättare att ta en anhörig 

till hjälp.” 

Härskarteknik   

“svårt sjuk vägrar samarbeta.” Motvilja  

“En dam vill inte äta mat. Vi 

värmer ändå och hon äter när 

vi ställt fram maten.” 

Ignorering  

“Jag frångår den äldres 

önskan varje gång de säger att 

de inte är hungrig och inte vill 

äta men jag övertalar dom till 

att prova då det är för deras 

eget bästa. Det känns bättre 

för mig att veta att jag har 

serverat mat och de har 

försökt äta än att jag låter 

dom hoppa över måltiden 

helt. Ibland kanske de bara 

smakar på någon tugga innan 

de vägrar äta mer, medans 

ibland inser de att de var 

hungrig ändå och väljer att 

äta.” 

Övertalning  

“När jag ansett att jag vill 

hjälpa brukaren med en insats 

som jag anser i vårdsyfte bör 

utföras för brukarens bästa.” 

Åsiktsstyrt  

   

“Pga sjukdomstillstånd eller 

annan nedsättning tex 

talförmåga eller annat, 

anhöriga (om det finns) i 

samråd med sköterska och 

vårdpersonal.” 

Sjukdom Hälsoreglerande faktorer  
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Det kan vara en psykiskt sjuk 

eller dement person som inte 

kan medverka fyllt ut.” 

Psykisk sjukdom  

“Det beror ofta på deras 

hälsotillstånd.” 

Hälsotillstånd  

“Jag kom till en dam som 

hade kissat ner sig. Hon 

kände inte det själv föreslog 

byte av kläder. Hon vägrade 

då fick jag på ett milt sätt ta 

med henne till toaletten. Hon 

var jättearg att jag kunde 

påstå något sådan. Jag 

bekräftade hennes känsla hela 

tiden fick byta kläder. Efteråt 

så blev hon ledsen, bad om 

ursäkt att jag tvingat henne att 

byta kläder. Sedan drack vi 

kaffe”. 

Bristande hygien  

“Det är då oftast dementa som 

inte förstått innebörden av att 

vara full med avföring och de 

problem som kan uppstå av 

det.” 

Demens  

“Hälsan hade markant 

förändrats där dsk. 

kontaktades mot brukarens 

vilja. Min bedömning var att 

brukarens sjukdomsinsikt inte 

fanns just då.” 

Hälsorisk  
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2. Hur många år har du arbetat inom hemtjänsten? (ange ditt svar i siffror)

antalet anställda med detta svar

Bilaga 2 

 

Kodningsmall för de kvantitativa svaren på frågorna nr 1–

5, 7, 10 och 11. 
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73st; 86,9%

9st; 10,7%

67st; 79,8%

20st; 23,8%

27st; 32,1%

2st; 2,4%

0 20 40 60 80

De äldre får bestämma både vilka insatser och hur insatserna utförs
(Sant)

Det är den äldres ansvar att påpeka eventuella brister i sin vår och
omsorg (Falskt)

Personalkontinuitet är den äldres rätt till trygghet i sitt hem (Sant)

Den äldres önskningar går före verksamhetens rutiner (Sant)

Den äldres hem är lika mycket personalens arbetsplats som den
äldres privara bostad (Falskt)

Den äldre behöver inte informeras om förändringar i
dagsplaneringen (Falskt)

4. Vilka påståenden stämmer överens med den nationella värdegrunden 
för äldre? (flera svarsalternativ är möjliga att välja).

Antal svarande i antal och procent
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48st; 58,5%

57st; 69,5%

39st; 47,6%

26st; 31,7%

67st; 81,7%

0 20 40 60 80

Stöd till ökat oberoende tillhör självbetsämmande (Sant)

Den äldresinflytande över sin vård styrs av vad som är
överenskommet i genomförandeplanen (Falskt)

Anpassad kommunikation tillhör självbestämmande (Sant)

Jämlika levnadsvillkor tillhör självbestämmande (Sant)

Lyhört och empatiskt bemötande från personalen tillhör
självbestämmande (Falsk)

5. Vilka alternativ tycker du stämmer överens med begreppet 
självbestämmande enligt den nationella värdegrunden för äldre? (flera 

svarsalternativ är möjliga att välja)

Antal svarande i antal och procent
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Denna tabell kring fråga 11 gick inte att använda sig av eller koda på ett tydligare sätt 

eftersom respondenterna inte svarade endast i siffror utan valde att i många fall skriva ett 

skrivet svar trots uppmaningen i frågan. 
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Bilaga 3  

Enkät - Äldres självbestämmanderätt 
 

Hej! 

 

Först och främst vill vi tacka dig för att du vill medverka och hjälpa oss med vårt 

examensarbete. Denna enkät vänder sig till dig som är fastanställd eller har en schemarad 

inom ordinärt boende för att vi vill undersöka hur den äldres självbestämmanderätt tas till 

vara på ute i hemtjänsten. Din medverkan är helt frivillig och du kommer att vara helt 

anonym. Din chef kommer endast få tillgång till slutresultatet av hela studien och inte dina 

enskilda svar. Därför önskar vi att du svarar så sanningsenligt du kan så att studien får ett 

tillförlitligt resultat. Meningen med denna studie är inte att “peka finger” på någon utan 

istället lyfta upp läget och därmed hitta utvecklingspotentialer inom verksamheten. Du kan 

när som helst under enkäten välja att avsluta om du så vill och vi kommer inte kontakta dig 

vidare efter din medverkan i enkäten.  

 

Vi vill dock påminna dig om att du har sekretess på din arbetsplats som även gäller denna 

enkät. Därför uppmanar vi att du döper om brukare eller ändrar platser när du skriver svar på 

vissa av frågorna. Detta för att undvika sekretessbrott. 

 

Har ni några frågor och funderingar kring enkäten får ni gärna vända er till oss! 

 

Med vänliga hälsningar  

Malin Höglander - malin.hoglander@ornskoldsvik.se 

Michelle Grundström 

 

1. Vilken typ av anställning har du? 

• Tillsvidareanställning 

• Visstidsanställning (går på rad) 

 

2. Hur många år har du arbetat inom hemtjänsten? (ange ditt svar i siffror) 

(textruta) 

 

3. Har du kännedom om socialstyrelsens nationella värdegrund för äldre? 

(textruta) 

 

4. Vilka påståenden stämmer överens med den nationella värdegrunden för äldre? (flera 

svarsalternativ är möjliga att välja). 

• Den äldre får bestämma både vilka insatser och hur insatserna utförs. 

• Det är den äldres ansvar att påpeka eventuella brister i sin vård och omsorg. 

• Personalkontinuitet är den äldres rätt till trygghet i sitt hem. 
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• Den äldre önskningar går före verksamheten rutiner. 

• Den äldres hem är lika mycket personalens arbetsplats som den äldres privata bostad. 

• Den äldre behöver inte informeras om förändringar i dagsplaneringen. 

 

5. Vilka alternativ tycker du stämmer överens med begreppet självbestämmande enligt 

den nationella värdegrunden för äldre? (flera svarsalternativ är möjliga att välja). 

• Stöd till ökat oberoende tillhör självbestämmande. 

• Den äldres inflytande över sin vård styrs av vad som är överenskommet i 

genomförandeplanen. 

• Anpassad kommunikation tillhör självbestämmande. 

• Jämlika levnadsvillkor tillhör självbestämmande. 

• Lyhört och empatiskt bemötande från personalen hör till självbestämmande. 

 

6. Beskriv med egna ord hur ni har arbetat med den nationella värdegrundens material 

på er arbetsplats. 

(textruta) 

 

7. Planerar du den äldres vård- och omsorgsinsatser tillsammans med den äldre? 

• Nej 

• Sällan 

• Ofta 

• Alltid 

 

8. Beskriv utförligt med egna ord hur den äldre får delta under planeringen av dess 

vård- och omsorgsinsatser. 

(textruta) 

 

9.  Om den äldre inte får vara delaktig i planeringen, beskriv varför den inte får 

möjligheten till detta. 

(textruta) 

 

10. Har du någon gång utfört ett arbetsmoment som brukaren har nekat till? Om ja, gå 

till fråga 11, om nej, gå till fråga 12. 

• Ja 

• Nej 

 

11. Om ja, hur många gånger har du uppskattningsvis under din anställning frångått 

den äldres önskan för att du själv upplevt det vara nödvändigt?  (ange ditt svar i siffror) 

(textruta) 

 

12. Beskriv med egna ord en händelse där brukarens önskningar har frångåtts och du 

har varit närvarande, oavsett om det var du eller en kollega som utfört handlingen. 

Kom ihåg att inte bryta sekretessen. (textruta) 


