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Abstract 

Author: Veronica Sjöberg  
Title: ”They want it to be as it was said” A qualitative interview study on individual plans in elderly 
care [Translated title]  
Supervisor: Marie Albertsson  
Assessor: Alexandru Panican  

The care of older people today strives to focus on a person-centered care, aimed to perform indivi-
dual care filled with wellbeing and respect. To do so the Swedish municipalities are using individual 
plans to describe how care actions should be performed in line with law descriptions on elderly in-
dividuals.This study is a qualitative study using semi-structured interviews aiming to describe and 
understand how staff working in close contact with elderly individuals establish and use individual 
plans. This also include difficulties that the staff may experience. The results found that the intervi-
ewed staff saw great importance of filling out these plans due to the formal structure linking the 
plans to law descriptions. The study also explain difficulties with this as they try to make the indivi-
dual plans work as a living document that is person-centered for the elderly, as well as being a mo-
dell for documentation and the work that the staff are assigned. Furthermore, the results also include 
examples of how the informants show great interest of caring for the elderly and how they also sha-
re what could be described as a normative view on the matter. 
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Tack! 

Jag vill tacka alla som medverkade till att göra denna studie möjlig! 
Vidare vill jag tillägna denna studie till Casper och Luna som visade stort tålamod med mig under 
skrivandets gång. 
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Inledning 

1.1 Genomförandeplaner inom äldreomsorgen 

Av socialtjänstlagen framgår att äldre personer ska få möjlighet att leva ett värdigt liv och känna 

välbefinnande (Socialtjänstlag 2001:453 5 kap. 4 §). Den äldre ska i så stor utsträckning som möj-

ligt ha valfrihet över hur stödet och hjälpen ska utformas. Insatserna ska också dokumenteras (Soci-

altjänstlag 2001:453 11 kap). 

Sett till lagens krav har Socialstyrelsen lagt fram kunskapsstöd om genomförandeplaner (Socialsty-

relsen 2013). Socialstyrelsens modell är byggd som en förlängning av biståndsbeslutet och fungerar 

vidare för att kartlägga de livsområden som påverkar individens liv och välbefinnande. Medan be-

slutet är bestämmande för att en insats ska utföras, ska genomförandeplanen fungera som en be-

skrivning för hur genomförandet ska ske (Socialstyrelsen 2013). Av genomförandeplanen ska det 

även framgå när uppföljningen av det man beslutat kring ska ske (ibid). 

Kommunerna i Sverige har valt att arbeta med vad Socialstyrelsen lagt fram som riktlinjer. Tanken 

är att arbeta personcentrerat, det vill säga att att den äldre ska få vara delaktig i planeringen, utfö-

randet och uppföljningen av de beviljade insatserna (Socialstyrelsen 2014). Målet är att den enskil-

de ska få vara delaktig i planeringen och det praktiska utförandet, genom att beskrivande specificera 

insatsernas tid och omfattning (Socialstyrelsen 2014). Omsorgspersonalen, som arbetar närmast 

omsorgstagaren, har en viktig roll för genomförandeplanen då de skriver och arbetar med genomfö-

randeplanen.  

1.2 Problemformulering 

Genom att människor i Sverige lever längre idag har andelen äldre i Sverige ökat och förväntas 

fortsätta öka (Statistiska centralbyrån 2017). Denna åldersgrupp har speciella rättigheter enligt lag, 

där det också beskrivs vad dessa rättigheter innebär (Socialtjänstlagen 2001:453 5 kap.). Det finns 

därför utmaningar för kommunerna på organisatorisk nivå men också i det praktiska arbetet för om-

sorgspersonalen som fyller en viktig roll i att hinna med denna utveckling (Wikström 2005).  
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Att arbeta för att skapa välbefinnande för den växande befolkningsgruppen betyder att omsorgsper-

sonalen får en viktig uppgift att fylla (Giertz 2008; Ingvad 2003). En ömsesidig påverkan mellan 

omsorgstagare och omsorgspersonal och en brist på kommunikation kan påverka omsorgsarbetet 

(Ingvad 2003). Omsorgspersonalen är en stor del av omsorgstagarens vardag. Därför är det intres-

sant att se på vilka sätt personalen inom äldreomsorgen hanterar detta möte i upprättandet med ge-

nomförandeplanen såväl som utförandet av insatserna.  

Tidigare forskning visar att då arbetet med genomförandeplanen sker nära omsorgstagaren ökar för-

ståelsen hos omsorgspersonalen (Ejdemo-Thyni och Fors-Bjur 2010). En ökad förståelse leder till 

en större motivation att bevara och stötta omsorgstagaren i sin dagliga livsföring (Ejdemo-Thyni 

och Fors-Bjur 2010). Det kan dock vara svårt att uppnå denna förståelse då tidsbrist samt snävt ut-

formade krav från organisationen kan vara ett hinder för arbetet (Wikström 2006). En risk i det for-

mella upprättandet av genomförandeplanen är att självbestämmandet förbises. Vad som anses som 

viktigt för organisationen kanske inte är det som omsorgstagaren värderar främst (Harnett 2010; 

Wikström 2006). Omsorgspersonalen har en viktig uppgift att beskriva insatserna som ska utföras 

och samtidigt sträva efter rätten till självbestämmande. Detta kan innefatta ett dilemma mellan vad 

som står i genomförandeplanen och vad omsorgstagaren önskar (Wikström 2005).  

Med denna bakgrund vill denna studie finna kunskap om hur omsorgspersonalen arbetar med ge-

nomförandeplanen och vilka faktorer som kan påverka arbetet. Hur kan genomförandeplanen ut-

formas utan att glömma bort de detaljer som skapar en meningsfull vardag för omsorgstagaren?  

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och förstå hur omsorgspersonal använder och arbetar med 

genomförandeplanen i sitt dagliga omsorgsarbete. Syftet ska besvaras genom att intervjua omsorgs-

personal inom äldreomsorgen i en medelstor kommun i Sverige.  

1.4 Frågeställningar 

Vilka faktorer och förhållanden har betydelse för upprättandet av genomförandeplanen? 

!7



Hur översätts genomförandeplanen i praktisk handling?  

Vilka möjligheter och hinder beskriver omsorgspersonalen i arbetet med genomförandeplanen? 

1.5 Uppsatsens disposition 

Inledningsvis beskrivs genomförandeplanen kortfattat, detta för att ge en inblick i ämnet. Därefter 

presenteras frågeställningar och syfte. I detta kapitel ges också en beskrivning av de begrepp som 

används i uppsatsen. Därefter följer ett kapitel som beskriver vilka lagar och riktlinjer som ligger 

bakom modellen med genomförandeplanen. I det tredje kapitlet ges ett urval av tidigare forsknings-

texter, detta för att sätta denna studie i en kontext och beskriva bakgrunden för studien. Därefter föl-

jer ett teorikapitel som beskriver nyinstitutionell teori och vilka teoretiska grunder som används vid 

analysen av resultatet. I det följande metodkapitlet beskrivs studiens tillvägagångssätt. Det sjätte 

kapitlet fokuserar vid resultat och analys. Slutligen avslutas arbetet med en sammanfattning och 

diskussion. 

1.6 Beskrivning av termer 

Nedan beskrivs de begrepp som används i uppsatsen, i avseende att förtydliga dem för läsaren.  

Biståndsbeslut - Även förkortat till bara beslutet. Den bedömda och beviljade rätten till hjälp och 

stöd. Beslutet fattas efter en utredning gjord av en biståndshandläggare och fattas vanligtvis enligt 

4:1 SoL. Utredningen och beslutet är menade att tillgodose behov hos den enskilde och utformas 

därför efter dessa behov. Av beslutet framgår vilka insatser som är beviljade. På så sätt är beslutet 

en beskrivning av vilka insatser som ska genomföras.  

Insats - Hjälpinsatsen som är beviljad enligt beslut. Exempel på insatser kan vara trygghetslarm, 

dusch, städ, tvätt eller inköp. Insatsen styr upprättandet och genomförandet av genomförandepla-

nen, då genomförandeplanen är en beskrivning av hur en insats ska genomföras i omsorgsarbetet. 

Omsorgstagare - Person som mottager hjälp. En annan beskrivning kan vara brukare eller vårdta-

gare. Omsorgstagaren är således den person som mottager hjälp och stöd av omsorgspersonal för att 
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kunna sköta sin dagliga livsföring i hemmet eller på särskilt boende. Omsorgstagaren har rätt att ta 

del av genomförandeplanen, skriftligt eller muntligt, och kunna påverka den genom att uttrycka sin 

vilja om hur en insats ska genomföras. Hur omsorgstagaren uttrycker sin vilja kan ske på olika sätt. 

Om omsorgstagaren inte kan uttrycka sig muntligt eller skriftligt är det anhöriga eller omsorgsper-

sonalen som tolkar omsorgstagarens önskan. Detta genom det uttrycksätt som omsorgstagaren kan 

använda sig av för att kommunicera med omgivningen. 

Omsorgspersonal - Person som arbetar med att förmedla den praktiska hjälpen inom äldreomsor-

gen. Omsorgspersonal är en yrkesgrupp som kan ha titlar såsom vårdbiträde, omsorgsbiträde eller 

undersköterska. Det är omsorgspersonalen som skriver genomförandeplanen, genomför insatserna 

och sköter dokumentationen om hur arbetet genomförs.  

2 Lagrum och riktlinjer 

2.1 Lagrum  

Detta kapitel ämnar att skildra de lagtexter som beskriver äldre individers rättigheter. Det är dessa 

som ligger till grund för de beslut om insatser genomförandeplanen vilar på. Lagtexten går att finna 

i Socialtjänstlagen (2001:453 5 kap. 4-6 §§). 

”4 § Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt 

liv och känna välbefinnande (värdegrund). 

   Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt 

under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Lag 

(2010:427)” 

Blennberger och Johansson (2010) menar att just begreppet värdegrund är ett begrepp som är ovan-

ligt för svensk lagtext. Författarna beskriver värdegrunden som en benämning av etiska värden och 

normer (jfr ibid). Uttrycket ”ett värdigt liv” kan ses som en en tolkning och betoning av människans 

!9



självbestämmanderätt och integritet. Detta innebär då även en rättighet till självbestämmande (jfr 

ibid 2010 s. 13). 

”5 § Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska 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. 

   Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boen-

det och annan lättåtkomlig service ska ges. Lag (2010:427). ” 

Här skriver Blennberger och Johansson (2010) att det handlar om att individen ska garanteras ett 

betydande inflytande över sin livssituation. Inflytandet betyder inte att individen helt kan bestämma 

över vården och omsorgen som ges, men - som också lagtexten understryker - ha rätt till att så långt 

det är möjligt - ha rätt till självbestämmande Blennberger och Johansson 2010). 

2.2 Socialstyrelsens arbete med genomförandeplanen 

Det här avsnittet fokuserar på att kortfattat beskriva Socialstyrelsens arbete med genomförandepla-

ner och hur de beskriver att genomförandeplaner ska upprättas och dokumenteras idag.  

Socialstyrelsen (Socialstyrelsen 2014) utformade genomförandeplanens arbetssätt grundat på lagens 

krav att dokumentera och genomföra insatser. Allt fler kommuner i Sverige har därefter successivt 

implementerat Socialstyrelsens riktlinjer för att följa lagens krav, detta i form av genomförandepla-

ner (Socialstyrelsen 2014). 

Socialstyrelsens (2008) mål med brukarinflytande i genomförandeplanen är att det ska genomsyra 

det omsorgsarbete som görs i samverkan med omsorgstagaren. Dokumentation som riskerar att bli 

för svår eller obegriplig för omsorgstagaren att förstå ska förtydligas genom klart uppställda mål 

(Socialstyrelsen 2008). Därför förespråkar Socialstyrelsen (2016) en personcentrerad syn på upprät-

tandet av genomförandeplaner och beskriver att det är viktigt att se tillgångar och förmågor hos in-

dividen. Ett personcentrerat arbete definieras som sett från omsorgstagarens perspektiv. Detta för att 

kunna stödja individens egna förmågor (Socialstyrelsen 2016). En genomförandeplans syfte är att 
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beskriva vad som ska förändras eller bibehållas för individen som har planen upprättad efter sina 

levnadsvanor och behov (Socialstyrelsen 2014).  

För att kunna uppfylla de mål som är uppsatta i en genomförandeplan krävs en tydlig kommunika-

tion för de som berörs skriver Socialstyrelsen (2014). Därför är det fortfarande ett av Socialstyrel-

sens mål att fortlöpande genomföra utbildningssatsningar så att omsorgspersonal inom äldreomsor-

gen ska få ökad kompetens att kunna arbeta mer personcentrerat (Socialstyrelsen 2016). Genom att 

använda gemensamma beskrivningar och begrepp bildas enligt Socialstyrelsen ett bättre underlag 

för att utveckla framtidens äldreomsorg (Socialstyrelsen 2014). 

Socialstyrelsen betonar upprepade gånger i ett flertal artiklar att valfrihet handlar om att följa en 

demokratisk grund. Människans lika värde och rättighet till respekt och förståelse ska finnas i första 

rummet (Socialstyrelsen 2008,2013, 2014, 2016).  

2.3 New public management 

Följande text beskriver kort begreppet new public management för att ge en inblick över vilka rö-

relser som kan ha varit betydande för utformandet av socialstyrelsens arbete med implementeringar 

som exempelvis genomförandeplaner. Detta kan vara av intresse att ha som bakgrund för att få ett 

perspektiv på hur olika aktörer samspelar i dagens äldreomsorg.  

Blomberg (2008) beskriver att det under 1990-talet kom en trend av att reformera hur kommunerna 

bedrev välfärdsfrågan. Implementering av nya idéer skulle komma uppifrån, från rikstäckande mo-

deller som skulle vara problemlösande på större skala (Blomberg 2008). Detta betydde att kommu-

nerna, och vidare professionella yrkesarbetare inte längre hade samma möjligheter att påverka väl-

färdsarbetet (Blomberg 2008). I samband med reformeringen har nya aktörer sökt sig till äldre-

omsorgen och det nuvarande kundvalssystemet har därför utformats. Kundvalssystemet innebär att 

omsorgstagaren fritt ska kunna välja utförare av äldreomsorgen (Blomberg 2008). Detta innebär 

också att omsorgen öppnat upp för vinstdrivande företag som del av välfärden (Almquist 2004).  

Viktiga kännetecken för new public management är dokumentation, kvalitetssäkring, konkurrens 

och rättssäkerhet (Wikström 2005 s. 23). Hjälpbehov kan därför ses som mätbara, avgränsbara och 

synliga (Wikström 2005). Wikström (2005) skriver att detta kan leda till ökad rättssäkerhet men 
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svårigheter rörande personlig gehör och inflytande (Wikström 2005). Vidare beskriver Almquist 

(2004) att new public management, NPM, bär ett koncept som är nära förknippat med näringslivet 

(Almquist 2004). För äldreomsorgen kan detta betyda att omsorgen bedrivs med idéer kopplade till 

näringslivet och Marknaden (Wikström 2005).  

3 Tidigare forskning 

3.1 Val av tidigare forskningstexter 

För att få en inblick i den nuvarande äldreomsorgen är det viktigt att först få en större förståelse och 

ökad kunskap, detta genom att ta del av tidigare forskning i ämnet. Valet av dessa är menat att sätta 

denna studie i en kontext.  

Den tidigare forskning som presenteras här visar hur dagens omsorg vuxit fram och med vilken 

bakgrund. Den beskriver också aktuella modeller om individuella planer, dess användningsområde-

och vilka konsekvenser användandet kan innebära för den enskilde individen. Användandet av de 

modellerna beroende av omsorgspersonalen eftersom de arbetar närmast individen och även styr 

upprättande och dokumentation. Hur tidigare forskning beforskat detta är intressant, då det ser till 

hur förhållanden mellan omsorgspersonal och omsorgstagare kan se ut och hur olika parter kan 

samverka med varandra. Påverkan av politiska drag eller organisatoriska förändringar ses också 

som relevant då detta påverkar vilka förhållanden som omsorgspersonalen verkar inom.  

Ett internationellt perspektiv visar hur omsorgsforskning kan bedrivas i andra delar av världen, och 

hur man trots geografiska och kulturella skillnader kan hitta drag som påminner om nationella för-

hållanden.  
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3.2 Forskning på nationell nivå 

3.2.1 En inblick i forskning om den nordiska äldreomsorgen 

Johansson (2006) berättar att individuella planer inom socialt arbete växte från under 80 och 90-tal 

med bakgrund av tankar på regeringsnivå att individen skulle få synas och få ökat självbestämman-

de över sitt eget liv. Idéerna är dock mer av demokratisk karaktär och svåra att omvandla till kon-

kreta förslag (Johansson 2006 s.138). Johansson (2006) skriver vidare att problem med detta synsätt 

är att det bygger på demokratisk grund som betyder att det är till för alla, men det betyder inte att 

alla har samma förutsättningar att ta del av förändringarna (ibid). Detta syntes över det sociala fältet 

i stort, men Johansson (2006) menar, i sin tolkning av statistik från framväxten av sociala modeller, 

att äldreomsorgen var en av de områden som var mest utsatta. Detta till stor del eftersom dåvarande 

lagstiftning inte tog hänsyn till äldres särskilda behov. Johansson (2006) skriver att dagens äldre-

omsorg visserligen gynnas av nutida lagstiftning men att den fortfarande är allt för generell och att 

individers enskilda behov riskerar att förminskas i modeller. Johansson (2006) menar att modellerna 

fortfarande grundas ur demokratiska ideal och statens målrationalitet för uppsatta mål dominerar 

fältet. Detta försvårar arbetet att förändra individens livssituation genom konkreta insatser (Johans-

son 2006). 

De nordiska länderna delar liknande omsorgsmodeller skriver Eliasson-Lappalainen, Wærness, och 

Tedre (2005) i sin artikel om äldreomsorgen i de nordiska länderna. Forskningen visar att statistik 

rörande äldreomsorg inte tenderar att skilja på de som mottager stöd och hjälp via hemtjänst eller på 

särskilt boende. Detta försvårar att se hur olika insatser gynnar individen och hur individen önskar 

att omsorgen ska bedrivas (Eliasson-Lappalainen et al 2006). Allt fler äldre mottager stöd från hem-

tjänst istället för särskilt boende. Biståndsprövningen har fokuserat på att endast ge nödvändigt stöd 

för att den äldre ska kunna nå upp till skälig levnadsnivå menar Eliasson-Lappalainen et al (2006). 

Detta betyder att gynnande fördelning av statliga fondmedel kan gå före individens önskemål. Fors-

karna menar vidare att statens omsorgslinje ofta sker utan vetenskaplig evidens vilket forskarna ser 

som ett förvånande resultat med tanke på den ökade kunskapen inom det samhällsvetenskapliga fäl-

tet (Eliasson-Lappalainen et al 2006). Modeller om hur omsorgen ska bedrivas sker efter en uppi-
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frånstyrning som fokuserar på ett målrationellt synsätt utan stöd i omsorgsforskningen. Detta inne-

bär att modellerna följer statliga mål snarare än att följa individens intressen menar Eliasson-Lappa-

lainen et al (2006). 

3.2.2 Självbestämmande och individuella planer 

Wikström (2006) skriver i sin avhandling att självbestämmande finns som bakgrund för dagens lag-

stiftning men att tolkningsutrymmet kan variera. Tolkning av självbestämmande kan ses och påver-

kas ur ett marknadsekonomiskt, socialt och, eller medicinskt synsätt (ibid s. 14). Giertz (2008) skri-

ver i sin avhandling att lagen betyder att alla utsatta grupper (däribland äldre) ska tillförsäkras att 

kunna ha samma livsvillkor som alla människor. Av omgivningen kan detta innebära att självbe-

stämmande är lika med att be om så mycket hjälpinsatser som möjligt. Det finns också en värdering 

att egenskaper och förmågor ska bibehållas och att individen ska ta del i sin egen omsorg (Giertz 

2008). 

Självbestämmande kan ses ur olika perspektiv och detta kan innebära konsekvenser för individen då 

denne dels ska be om hjälp men också klara av så mycket som möjligt. Detta kan också innebära att 

utförare av hjälpen kan tycka att individen ska klara av saker på egen hand istället för att be om 

hjälp skriver Giertz i sin avhandling (Giertz 2008). Stöttande insatser kan betyda att en omsorgsta-

gare som kan göra sysslor som exempelvis att bädda eller diska ska utföra dessa sysslor i den mån 

individen kan. Detta menar Giertz (2008) kan ses som ett sätt att stödja individens ställning genom 

att se till individens förmågor men också ett sätt att bestämma över vad omsorgstagaren behöver 

hjälp med eller inte oavsett vad individen vill. Detta börjar redan i ansökningsprocessen av bi-

ståndsbaserad hjälp menar Giertz (2008), där man ser till vilka insatser som är nödvändiga för att 

leva under skäliga förhållanden. På så sätt blir individen delaktig i sin egen omsorg då denne själv 

aktivt tar del i insatsen. För omsorgspersonalen betyder detta att de får en roll att stötta individen 

men också i vissa fall behöva neka omsorgstagaren hjälp med sådant de inte har som beslutad insats 

alternativt att ta tid att göra dessa sysslor utöver vad arbetet kräver, vilket kan leda till en ökad ar-

betsbelastning för omsorgspersonalen (Giertz 2008).  

I en FoU-rapport skriven av Nilsson och Tillberg-Matsson (2012) tas delaktighet och det praktiska 

arbetet upp i form av hur genomförandeplanen upprättas och används. Nilsson och Tillberg-Matts-
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son (2012) skriver att socialstyrelsen uttrycker att brukaren och den äldre gemensamt ska vara del-

aktiga i såväl upprättandet som det praktiska arbetet för att skapa en social och hälsosam utveckling 

för individen. Detta, skriver Nilsson och Tillberg-Mattsson (2012) kan vara svårt eftersom det förut-

sätter att den äldre förstår, vill och kan ta del av planen och på så sätt kunna visa sitt deltagande. 

Nilsson och Tillberg-Mattson (2012) har i sin studie funnit att omsorgspersonalen ofta vill ha mer 

information om brukaren, helst skriftligen. Detta kan innebära utredningar eller biståndsbeslut som 

beskriver brukarens behov. Detta behövs som stöd i att upprätta planen, eftersom de ibland kan tyc-

ka att det är problematiskt att inte få med hela bilden om brukaren för att kunna upprätta och arbeta 

med planen (Nilsson och Tillberg-Matsson 2012).  

Dokumentationen som uttrycks som viktigt i upprättande och användande av genomförandeplaner 

kan vara problematiskt menar Wikström (2006). Hon skriver att en risk i dokumentationen och hur 

genomförandeplanerna utformas blir allt för åtgärdsinriktad och riskerar att minska utrymmet för 

personliga detaljer om hur individen önskar att sin dagliga livsföring ska se ut (Wikström 2006). 

Wikström (2006) har funnit att utöver behoven som insatserna ska uppfylla är det viktigt att se till 

hur mycket tid och resurser som kan gå till att bidra till att individen för ökat självbestämmande i 

sin livssituation (Wikström 2006 s. 14). För att sätta individen i fokus bör alltså genomförandepla-

nen upprättas i nära relation till omsorgstagaren, och på ett sätt som omsorgstagaren förstår och kan 

ta till sig i sin livssituation menar Wikström (2006),  

Ejdemo-Thyni och Fors-Bjur (2010) har i sin studie sett till hur arbetssättet med tydliga genomfö-

randeplaner påverkar äldre och personal som är delaktiga i insatserna. I studien fokuserade man på 

att ge utbildning för omsorgspersonal att arbeta på ett sätt som gör det lättare för alla parter att för-

stå vad genomförandeplanen innebär i praktiken. Resultatet av detta blev en ökad förståelse och 

också fokus på självbestämmande i det som individen kan påverka (Ejdemo-Thyni och Fors-Bjur 

2010). I studien framgår att genomförandeplanerna är ett sätt att dokumentera insatser enligt lagens 

krav men också ett redskap för att skapa en relation mellan omsorgspersonalen och omsorgstagaren 

(Ejdemo-Thyni och Fors-Bjur 2010). Vad som skulle kunna skapa svårigheter med detta kan vara 

hinder för omsorgspersonalen i form av tidsbrist och svårigheter att följa krav som kan vara snävt 

utformade från organisationen (Ejdemo-Thyni och Fors-Bjur 2010). Det är alltså grundläggande för 

en gemensam förståelse att dessa faktorer inte försvårar relationen mellan omsorgspersonal och om-

sorgstagare (Ejdemo-Thyni och Fors-Bjur 2010).  
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3.2.3 Relationen mellan omsorgstagare och omsorgspersonal 

Ingvad (2003) beskriver relationen mellan omsorgstagare och omsorgspersonal som komplex. I sitt 

möte med omsorgspersonal och omsorgstagare fann Ingvad (2003) att omsorgstagaren känner att 

det krävs ett utrymme av respekt och tid från omsorgspersonalen för att kunna känna inflytande 

över sin situation. Detta i samband med att omsorgspersonalen har ett behov av att känna sig be-

hövd av omsorgstagaren för att känna att arbetet blir väl utfört (ibid). Relationen, beskriver Ingvad, 

är en anpassningsprocess som lätt kan bli påverkat av yttre faktorer som tid och stress (Ingvad 

2003).  

Wästerfors (2012) har funnit att omsorgspersonalens vilja att känna ett väl utfört arbete genom att 

ge omsorg utanför vad som står uppsatt som mål för insatsen. Det är när omsorgspersonalen känner 

att de får tid och utrymme till att kunna ge detta arbete som arbetet upplevs som tillfredställande 

(Wästerfors 2012). Detta resultat kan betyda att insatserna kan vara för snävt upprättade då om-

sorgspersonalen känner att de behöver gå utanför ramen av insatserna för att känna att arbetet blir 

väl utfört (Wästerfors 2012).  

Genom att ta hänsyn till viktiga detaljer hos omsorgstagaren kan omsorgen bli mer personanpassad 

menar Harnett (2010). Hon har i sin avhandling sett att då man ser till människors rätt till valfrihet 

och demokrati kan mindre saker som personliga val och attribut riskeras att väljas bort för den stora 

helheten, men i vissa fall är det just det som väljs bort som är det i helheten som är viktigt för indi-

viden (Hartnett 2010). Hartnett (2010) ger exempel på detta i dilemman där omsorgspersonalen 

kanske av rutin väljer kläder åt omsorgstagaren, utan att lägga särskild vikt vid detta val och om-

sorgstagaren i sin tur känner att valet av attribut så som klädsel är väldigt viktigt för att bevara den 

egna identiteten och känsla av självbestämmande (Hartnett 2010). För att kunna följa en gemensam 

plan måste därför individen beskrivas ur ett perspektiv som är personligt anpassat. Detta för att ge 

större möjligheter för individen att känna en god livskvalité. Generella planer behöver alltså anpas-

sas för att kunna ses ur individens perspektiv menar Hartnett (2010).  
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3.2.4 Offentlig sektor och omsorgsarbetaren 

Karlsson (2006) beskriver i sin forskning att målen i offentlig sektor är av politisk karaktär och be-

skriver hur organisatoriska regelsystem ger riktlinjer för arbetet, men att utrymme finns för att utfö-

ra mindre styrda handlingar (Karlsson 2006) Det går där enligt Karlsson (2006) att prata om visst 

handlingsutrymme i organisationen (ibid).  

Det har skett en ökning vad gäller arbetsledarens närhet till sina underställda skriver Karlsson 

(2006) och detta innebär att medarbetare och grupper får avgörande ställning för hur ledaren hante-

rar sitt uppdrag (Karlsson 2006).Thörnquist (2004) beskriver vidare hur äldreomsorgen på kommu-

nal nivå är uppdelade i enheter som arbetar separerade från varandra. Enheterna har ansvarsområ-

den där de leder verksamheten och rapporterar om på vilket sätt de hanterat sitt arbete snarare än att 

fråga om hur. Enheterna stävar efter samma kommunala mål, men har olika strategier för att sköta 

arbetet (Thörnquist 2004). Detta är menat att leda till att arbetet inom enheten ska kunna utföras på 

ett fördelaktigt sätt för den enskilda enheten och på så sätt leda arbetet till att gynna omsorgstagarna 

skriver Thörnquist (2004). Risken finns dock att enheterna svarar mer till att följa uppsatta organi-

satoriska mål än individens önskemål skriver Thörnquist (2004). 

Thörnquist (2004) skriver i sin avhandling om det patogena och salutogena förhållningssätt som 

finns inom offentliga organisationer och hur den kommunala äldreomsorgen idag tenderar att sträva 

efter att använda det salutogena synsättet (Thörnquist 2004) Det patogena förhållningssättet är ur 

medicinskt ursprung och syftar en sjukdomsbild och har sin grund i hälsa och sjukvård. Det patoge-

na förhållningssättet tenderar att vara mer av passiv karaktär skriver Thörnquist (2004). Det saluto-

gena förhållningssättet fokuserar istället på att se individens hela livssituation och tenderar att sträva 

efter att motivera till att bibehålla eller förändra (ibid). Policydokument för dagens äldreomsorg fo-

kuserar på att bevara det friska med stödinsatser som ska fokusera på att stötta den äldre i sin dagli-

ga livsföring skriver Thörnquist (2004). Resultaten i Thörnquist (2004) avhandling visar att en ökad 

utbildningsgrad efterfrågas för omsorgspersonal och att utbildningen helst ska vara både medicinsk 

och socialt betingad. En högre utbildningsgrad stämmer överens med organisationens uppställda 

krav (Thörnquist 2004). Thörnquist (2004) nämner också att utbildning kan ge en högre status för 

omsorgsarbetet, vilket kan göra att omsorgspersonalen får fler chanser till inflytande (Thörnquist 

2004). Karlsson (2006) skriver vidare hur det finns en ökad strävan efter professionalisering inom 

omsorgsyrken. Detta innefattar också omsorgspersonal som i högre grad är utbildade idag jämfört 
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med tidigare (ibid). Utbildningen kan ses som ett sätt att bättre utföra arbetsuppgifter och innefattar 

även en jämställdhetsfråga. De som arbetar inom dagens äldreomsorg, och också historiskt sett, be-

står till majoritet av kvinnor. Genom att höja utbildningsnivån inom yrket finns det en möjlighet att 

höja arbetets ställning och inflytande (Karlsson 2006). 

3.3 Internationell forskning 

3.3.1 Individuella planer 

Carpentier och Grenier (2012) beskriver i sin kanadensiska studie om demensvård att individuella 

planer kan innebära att omsorgen utformas på ett sätt som ger individen chans att utnyttja fler resur-

ser än vad som annars skulle erbjudas. Exempelvis kan omsorgen betyda att insatserna sker från 

flera olika aktörer vilket skapar en bättre levnadssituation och valfrihet för omsorgstagaren (Carpen-

tier och Grenier 2012). Studien visar hur omsorgstagare och dess anhöriga inte tenderar att aktivt 

söka hjälp från olika professionella aktörer utan den sociala process som en individbaserad plane-

ring innebär. Individuella planer kan möjliggöra att stöd från sjukvård och privata aktörer som rör 

hjälpinsatser kan samverka vilket ökar individens självbestämmande då denne får fler möjligheter 

att själv utforma omsorgen (Carpentier och Grenier 2012) Resultat från studien skriver också att 

detta betyder att individen måste ha tillit till dessa olika aktörer, bristande tillit till flera olika system 

kan göra att individen trots stöttning inte använder resurser som erbjuds (Carpentier och Grenier 

2012) 

Foster, Harris, Jackson och Glendinning (2006) fann i sin studie om brittisk äldreomsorg att den 

personcentrerade synen på personliga planer har ökat, och också dess inflytande och ställning inom 

omsorgen. Svårigheter med att upprätta personliga planer är att de riskerar att fokusera kring ett få-

tal ämnen som kanske inte räcker för att skapa en nyanserad bild av individens levnadsvanor (Foster 

et al 2006). Detta kan innebära en konflikt när organisationer idag allt oftare har som mål att arbeta 

mer individualiserat och resultatorienterat (Foster at al 2006). Foster at al (2006) har i sin studie 

också funnit att dokumentation har en viktig roll i omsorgsarbetet. Det är viktigt att se till hur man 

dokumenterar och varför menar forskarna (Foster et al 2006). Resultatet i studien visar att doku-
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mentationen är viktig dels för att se att det blir som det är bestämt och också fortlöpande viktigt för 

att se om insatserna fortfarande är aktuella eller inte. Om situationen kring omsorgstagaren föränd-

ras bör insatserna också göra det, och dokumentationen blir därför viktig för att se vilken förändring 

som skett (Foster et al 2006). Det är också viktigt att dokumentationen sker ur ett individbaserat 

perspektiv som ser till individens förutsättningar. Om dokumentationen blir allt för fokuserad på 

vilka resultat organisationen eftersträvar och inte vad som är viktigast för individen riskerar viktiga 

faktorer som rör individens förhållanden att försummas menar Foster et al (2006), och med det även 

den enskildes behov. (Foster et al 2006). 

3.3.2 Utbildningsnivå och yrkesstatus 

Ett krav på utökad utbildningsnivå för omsorgspersonalen kan göra att omsorgsarbetet sker på en 

nivå som säkerställer att kvaliteten på omsorgen stämmer överens med kraven som ställs skriver 

LeCount (2004). I USA pågår en debatt om huruvida omsorgspersonalen ska behöva en högskole-

utbildning i ämnet för att få bedriva omsorgsarbete som är inriktat på äldreomsorg (LeCount 2004). 

LeCount (2004) har sett till hur en ökad utbildningsnivå och speciella inriktningar som rör äldre 

stämmer överens med ökad nivå av yrkeskunnande såväl som kritiskt tänkande som är gynnande för 

omsorgsarbetet då de kan ta stöd och använda sig av vetenskaplig kunskap i arbetet (LeCount 

2004). En ökad utbildningsnivå kan också medföra en ökad yrkesstatus för omsorgspersonalen vil-

ket kan påverka det inflytande som personalen har över hur arbetet ska bedrivas (LeCount 2004). 

Detta kan också göra att omsorgspersonal kan få en röst i att påverka politiska beslut. Detta har vi-

sat sig vara viktigt eftersom modeller om hur omsorgen ska utformas ofta sker på politisk nivå skri-

ver Haycock-Stuart och Kean (2013). Forskarna menar att omsorgspersonalen arbetar närmast om-

sorgstagaren och att personalen därför innehar viktig information om hur omsorgen ska bedrivas på 

ett mer fördelaktigt sätt. Haycock-Stuart och Kean (2013) har sett hur komplicerad en implemente-

ring av nya modeller om hur äldreomsorg ska bedrivas är. Forskarna har studerat hur politiska be-

slut ofta kommer från statlig nivå och menar att förändringar istället skulle kunna komma nedifrån 

och upp. Detta menar Haycock-Stuart och Kean (2013) skulle kunna göra att omsorgen bedrivs med 

omsorgstagarens och omsorgspersonalens intressen i fokus. Varför forskarna förespråkar detta per-

spektiv är att de menar att omsorgspersonalen är de som ska arbeta enligt en sådan modell och bör 
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därför även få större inflytande i processen när nya modeller utformas (Haycock-Stuart och Kean 

2013)  

3.3.3 Empowerment  

Amne (2001) menar i en studie rörande japansk äldreomsorg att empowerment kan synas inom oli-

ka relationer. Dels i förhållandet mellan den enskilde omsorgstagaren och omsorgspersonalen, i för-

hållandet mellan omsorgspersonalen som grupp och omsorgstagaren, och vidare mellan omsorgs-

personalen mot ledningen (Amne 2001). Amne (2001) skriver att empowerment är viktigt för att 

känna inflytande och respekt i det ömsesidiga omsorgsarbetet och att en ökad känsla av empower-

ment leder till ökad känsla av självbestämmande och inflytande i olika led (Amne 2001). En ökad 

känsla av empowerment har visat sig höra ihop med att viktiga funktioner hos omsorgstagaren bi-

behålls skriver Amne (2001). Detta har också visat sig vara viktigt i det sociala nätverk som om-

sorgstagaren befinner sig i. Förhållandet mellan omsorgstagare och omsorgsarbetare och andra som 

arbetar för omsorgstagarens välbefinnande stärks, och resultatet visar att detta är viktigt för att om-

sorgstagaren ska kunna känna tillit för omsorgsarbetet (Amne 2001). Tu et al (2006) skriver om hur 

skattningar visar att förhållandet mellan omsorgspersonalen och omsorgstagaren är viktigt för att 

omsorgstagaren ska kunna känna en ökad livskvalité (Tu et al 2006) Tu et. als (2006) kvantitativa 

studie är gjord med omsorgstagare i taiwanesisk äldreomsorg och visar att empowerment, (här be-

skrivet som känsla av egenmakt) var väl överensstämmande med känsla av positiv syn på livet 

(ibid). Känsla av att bli respekterad av omsorgspersonalen ledde också till ökad känsla av egenmakt 

(Tu et al 2006) Då man såg till delaktighet visade det sig att detta också hade stor påverkan på hur 

livsfunktioner bibehölls. Även vetskapen om hur vardagen skulle se ut beskrivs som viktigt för 

känslan av självbestämmande (ibid). Den skattningen som gjordes om hur väl omsorgspersonalens 

uppmuntran och stöd gick ihop med upplevd känsla av livskvalité visade att omsorgstagaren gynna-

des stort av motiverad omsorgspersonal. Detta syntes också i hur väl omsorgstagaren upplevde att 

denne kunde påverka sin egen livssituation (Tu et al 2006)  
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3.4 Sammanfattning av kapitlet tidigare forskningstexter 

Sammanfattningsvis är det synbart att den tidigare forskningen nationellt såväl som internationellt 

hittar gemensamma nämnare som rör äldreomsorgen idag. Forskning visar att individuella planer 

kan stärka individens självbestämmande och därigenom också den upplevda livskvalitén (Tu et. al 

2006,Foster et al 2006,Carpentier och Grenier 2012, Ejdemo-Thyni och Fors-Bjur 2010). Det är 

dock viktigt att de individuella planer som förespråkas upprättas och används i nära förhållande 

med den enskilde individen för att kunna verka på ett sätt som bäst gynnar omsorgstagaren. Forsk-

ning visar också att genom att stötta vad individen kan istället för att fokusera på vad denne behöver 

hjälp med kan man öka det upplevda självbestämmandet. Det är också ett sätt att få individen att 

aktivt deltaga i omsorgen. Det finns dock en risk att det stödjande arbetet inte tar full hänsyn till vad 

individen önskar (Giertz 2008, Hartnett 2010).  

Tidigare forskning visar även att omsorgspersonalen spelar en viktig roll för omsorgsarbetet. Rela-

tionen mellan omsorgspersonal och omsorgstagare påverkar hur arbetet utförs. Både omsorgstaga-

ren och omsorgspersonalen är beroende av varandra för att skapa ett klimat som gynnar omsorgsta-

garen (Ingvad 2003, Wästerfors 2012, Amne 2001, Tu et al 2006). Det är omsorgspersonalen som är 

ansvarig för att dokumentationen och utförandet av omsorgsarbetet sker på ett sätt som tillfredstäl-

ler omsorgstagarens, organisationens och omsorgspersonalens behov (Wikström 2006). Organisa-

tionens behov är vidare påverkat av politiska förändringar och statliga organisationssystem. Dessa 

system kan ge olika infallsvinklar på omsorgspersonalens möjligheter att påverka arbetet och hur 

det utförs (Haycock-Stuart och Kean 2013, Karlsson 2006).

4 Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet framförs de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för analysen av em-

pirin. Dessa är tänkta att stödja min analys och ge svar på syftet att beskriva hur omsorgspersonal 

använder genomförandeplanen och vad det innebär för det dagliga arbetssättet. Från tidigare forsk-

ning syns att förhållandet mellan omsorgspersonal och omsorgstagare är viktigt för att förstå hur 

omsorgen ska utformas. Samtidigt rör sig omsorgstagare och omsorgspersonal i en kontext där or-

ganisationens mål och struktur har en påverkan. Syftet med denna studie är att beskriva och förstå 

hur omsorgspersonalen arbetar med genomförandeplanen i sitt dagliga arbetssätt. För att göra detta 
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behövs en inblick i omsorgspersonalens arbete och relation till omsorgstagaren, och även hur ge-

nomförandeplanen som modell har påverkan på arbetssättet. Dessa tankar har inspirerat till att an-

vända nyinstitutionell teori, då detta synsätt kan användas för att studera modeller såväl som dess 

ursprung och verkan. De teorier och begrepp som presenteras i detta avsnitt har alla ursprung i ett 

nyinstitutionellt synsätt och är menade att kunna stödja analysen av resultatet i studien.  

4.1 Nyinstitutionell teoribildning 

Linde och Svensson (2013) skriver att hur vi förstår verksamheten och hur den organiseras spelar en 

avgörande roll för den enskilda människan. Nyinstitutionell teori kan beskriva om den enskilde 

människan är en mottagare av direktiv eller om den är aktivt medverkade (Linde och Svensson 

2013). Detta kan visas genom att offentliga organisationer och de som arbetar inom organisationer 

arbetar målrationellt (Christensen et al 2010). Detta betyder att personal tar ställning till vilka regler 

och förhållningssätt som organisationen ställt upp och hur de väljer att arbeta efter dom (Christen-

sen et al 2010). Människor kan komma överens om en struktur som påverkar organisationen såväl 

som det dagliga arbetssättet (Linde och Svensson 2013). Genomförandeplanen är ett exempel på en 

formell struktur som påverkar det dagliga arbetssättet. Strukturen är given av organisationen men 

hur strukturen tolkas är en bedömningsfråga som gör att omsorgspersonalen har ett val när det 

kommer till att bedöma hur mycket de väljer att följa modellen. De kan välja att endast ta direktiv 

och fylla i det nödvändigaste eller att tolka mallen mer fritt och på så sätt få med mer detaljer om 

omsorgstagaren (Wikström 2006). 

Linde och Svensson (2013) skriver att omsorgsarbetaren som arbetar inom en organisation kan på-

verka hur organisationen sköter sitt arbete. Vad författarna menar med detta är att personer som ar-

betar inom en organisation har ett val hur de utför sitt arbete. De kan välja att följa organisationens 

struktur i olika omfattning, vilket således påverkar organisationen i stort. Linde och Svensson 

(2013) menar vidare att detta för välfärdsarbetaren kan innebära att ha ett moraliskt ansvar som 

medlare mellan organisationens riktlinjer och omsorgstagarens önskan (Linde och Svensson 2013). 

Omsorgspersonalen har i sitt arbete till uppgift att skriva en genomförandeplan genom att följa upp-

ställda riktlinjer om vad genomförandeplanen ska innehålla och hur den ska upprättats. De har dock 

handlingsutrymme i hur de väljer att skriva. Exempelvis följa en uppställd mall i olika utsträckning  

(Wikström 2006). 
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Nyinstitutionell teori kan vara en förståelsemodell för att förklara hur människobehandlande organi-

sationer inte enbart är organisationer, utan även sociala institutioner skriver Levin (2013). De kan 

beskriva hur det som ”sitter i väggarna” inom en organisation eller verksamhet, det arbetssätt som 

trots förändring ändå kan sitta kvar i handlingar eller arbetssätt (Levin 2013). För omsorgspersona-

len kan detta innebära att vissa sätt att arbeta har skapat informella regler om hur arbetet ska utfö-

ras, trots att dessa inte är formellt upprättade (Levin 2013). Exempelvis i vilken utsträckning man 

väljer att ta hänsyn till vad som står utanför kommunens mall om genomförandeplanens dokumen-

tation och vad man sedan väljer att dokumentera (Wikström 2006) 

4.1.1 Den formella strukturen 

Meyer och Rowan (1977) skriver att organisationer är uppbyggda av formella strukturer som är 

uppbyggda för att skapa legitimitet för organisationen. Dessa strukturer kan vara styrda exempelvis 

av lagar och regler som styr hur organisationen arbetar (Meyer och Rowan 1977). Dessa regler hål-

ler uppe organisationen och visar på dess produktivitet gentemot omgivningen. Genom dessa styr-

ningar visar organisationen upp en bild av en legitim organisation som arbetar mot mål som är soci-

alt accepterade. Dessa styrningar kan vara uppbyggda av exempelvis politiska styrningar eller enligt 

lag (Meyer och Rowan 1977). Genomförandeplanen som modell är utformad av socialstyrelsen, 

tolkad efter lagens krav på dokumentation (Socialstyrelsen 2014). Användandet av genomförande-

planen som modell av dokumentation är alltså en del av en formell struktur som visar på att organi-

sationen arbetar mot uppställda mål enligt vad Meyer och Rowan (1977) menar med en formell 

struktur. Den formella strukturen i en organisation kan beskrivas som en spegling av omgivningens 

krav och förväntningar på organisationen, alltså vad organisationen vill, eller måste, visa för om-

givningen och som stödjer organisationens legitimitet (Meyer och Rowan 1977).  

Christensen et al (2005) säger att konfrontationen av sociala normer gör att organisationen måste 

arbeta på ett sätt som inte alltid är det mest effektiva (Christensen et al 2005). Tidigare forskning 

har visat exempel på detta som genomförandeplanens risk att bli för opersonlig (Wikström 2005, 

Gierz 2008, Harnett 2010). Detta innebär, enligt vad Meyer och Rowan (1977) att den formella 

strukturen kan ge effekter på det praktiska arbetet och hur det utförs. Den formella strukturen ska-

pas med ett element av kontroll av aktiviteter och handlingar inom en organisation där ambitionen 

är att göra arbetet så effektivt som möjligt (Meyer och Rowan 1977). Vad som menas med effektivt 
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är att arbetet fyller mål som organisationen satt upp (Meyer och Rowan 1977). Exempelvis skulle 

dessa mål kunna vara hur snabbt genomförandeplanerna upprättas. Inom den studerade kommunen 

måste exempelvis en genomförandeplan vara upprättad inom 4 veckor. Att mäta hur detta följs skul-

le kunna vara att se hur effektiv modellen är för organisationen (jfr Meyer och Rowan 1977). Ett 

effektivt arbetssätt betyder dock inte nödvändigtvis att arbetet utförs på ett så bra sätt som möjligt 

för omsorgstagaren (Wikström 2006). Därför är det viktigt att kunna se hur en formell struktur på-

verkar arbetssättet. Genomförandeplanen ska beskriva hur en insats ska utföras, men detta kan på-

verkas av vad som är viktigt för individen. Tidigare forskning visar att faktorer som står listade utef-

ter mallen kanske inte är det som spelar störst roll för omsorgstagaren (Hartnett 2010)  

4.1.2 Legitimitet - teknologi och rationaliserade myter  

Arbetet inom organisationen benämner Meyer och Rowan (1977) teknologin. Detta arbetet inom 

organisationen strävar efter att följa den formella strukturen som speglar omgivningens förvänt-

ningar (Meyer och Rowan 1977). Teknologin är i praktiken tänkt att följa den formella strukturen 

(Meyer och Rowan 1977). För genomförandeplanen skulle teknologin kunna betyda att följa kom-

munens riktlinjer om den mall som är tänkt att följas vid upprättandet av planen. Teknologin är en 

beskrivning av hur arbetet är tänkt att genomföras i teorin. Teknologin är dock svår att följa menar 

Meyer och Rowan (1977), detta eftersom verkligheten sällan kan följa den formella strukturen rakt 

av (Meyer och Rowan 1977). Verkligheten är sällan helt styrd av den formella strukturen, särskilt 

den sociala process som rör människor. Den sociala processen som institutionaliseringen innebär 

gör att människor skapar en gemensam tolkning, regler, av hur verkligheten ser ut. Detta innebär 

skapandet om vad som är acceptabla beteenden menar Meyer och Rowan (1977). Genomförande-

planen har formella riktlinjer men ger också utrymme för tolkning, detta utrymme är upp till om-

sorgsarbetaren att fylla i. Omsorgsarbetaren är dock styrd av normer och regler om vad som är soci-

alt acceptabla (jfr Meyer och Rowan, DiMaggio och Powell 1984). Dessa normer och regler kallar 

Meyer och Rowan (1977) för rationaliserade myter (Meyer och Rowan 1977). Dessa kan skapas 

genom en gemensam kultur på arbetsplatsen, men också med bakgrund av kunskaper från exempel-

vis utbildning (DiMaggio och Powell 1984). 

De rationaliserade myterna integrerar den formella strukturen med det praktiska arbetet menar 

Meyer och Rowan (1977) och skapar därmed legitimitet för arbetet och för organisationen. De ra-
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tionaliserade myterna motverkar alltså inte den formella strukturen, utan kan istället förstärka den. 

De har sin grund i formella strukturer, så som lagar och politiska styrningar, men mynnar ut i hur 

dessa kan appliceras på det praktiska arbetet (Meyer och Rowan 1977). Exempelvis har lagtext be-

slutat att äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (SoL 2010:427) Genomförandepla-

nen ska alltså upprättas och användas på ett sätt som är förenligt med detta. Kommunen har utefter 

detta ställt en mall som är tänkt att ge utrymme för detta (och också ett krav att genomförandepla-

nen ska upprättas inom en tidsram på 4 veckor). På vilket sätt man ska utnyttja ett sådant utrymme 

bestäms av de rationaliserade myterna, normer och regler, om vad som är socialt accepterat (Meyer 

och Rowan 1977). Det är i detta utrymme som Linde och Svensson (2013) menar att omsorgsperso-

nalen har en stort moraliskt ansvar (Linde och Svensson 2013). Genomförandeplanens innehåll be-

ror på hur den enskilde omsorgspersonalen beskriver insatserna efter omsorgstagarens intressen. En 

sådan tolkning skulle kunna påverka hur andra omsorgspersonal arbetar med planen, vilket sätt om-

sorgstagaren mottager insatserna och därmed också organisationen i stort menar Linde och Svens-

son (2013). 

4.1.3 Isoformism  

Meyer och Rowan (1977) beskriver hur den formella strukturen strävar efter isomorfism inom en 

organisation, vilket innebär att samma struktur kan återfinnas i delar av organisationen som arbetar 

mot samma mål (Meyer och Rowan 1977). Isoformism innebär att arbetet inom en organisation de-

lar samma regler och riktlinjer och kan därmed relatera till varandra och förstärka strukturen (Mey-

er och Rowan 1977). Arbetet kan därmed skötas på liknande sätt oavsett vilken del av organisatio-

nen man befinner sig i. Detta är ett sätt att samordna arbetet och kunna föra det framåt genom orga-

nisationen (Meyer och Rowan 1977). 

Socialstyrelsens (2013) modell om genomförandeplanen är tänkt att samordna arbetet om dokumen-

tation och utformande på så sätt att kommunerna inom Sverige ska följa liknande sätt att arbeta 

(Socialstyrelsen 2013). Successivt har allt fler kommuner tagit efter denna modell. Detta menar So-

cialstyrelsen (2014) ska sträva till att arbetet bland annat ska bli mer rättssäkert (Socialstyrelsen 

2014). Eliasson- Lappalainen, Wærness & Teds (2006) skriver i sin tidigare forskning att omsorgen 

idag oftare sker genom politiska beslut och en toppstyrning. Detta skulle av Dimaggio och Powell 

(1983) kunna beskrivas som tvingande isoformism som ofta är lagstyrd eller målinriktad. Den 

!25



tvingande isoformismen är påtryckning som kommunerna, eller organisationer i stort, upplever från 

exempelvis stat eller andra liknande högre instanser (DiMaggio och Powell 1983). Att allt fler 

kommuner valt att implementera modellen beskrivs genom DiMaggio och Powells (1984) andra 

isoformistiska drivkraft, mimetisk isoformism. Mimetisk isoformism sker genom att se till hur and-

ra organisationer arbetar och därefter ta efter detta arbetssätt i mål av att bli mer lik andra liknande 

organisationer (DiMaggio och Powell 1984). Den tredje kraften av isoformism som DiMaggio och 

Powell (1983) beskriver är den normativa. Den normativa innebär skapandet av en gemensam kul-

tur inom en organisation (DiMaggio och Powell 1983). Denna kultur skulle kunna beskrivas som 

strukturella rationaliserade myter (DiMaggio och Powell 1983). Exempelvis att arbetet med genom-

förandeplanen, och hur man väljer att tolka mallen som kommunen satt upp (Wikström 2006). Den 

normativa isoformismen, menar DiMaggio och Powell (1983) i sin teori, går att förklara hur normer 

och värderingar grupperas och syns i organisationen. Det kan vara samma tankesätt som går att hitta 

på olika nivåer ner till hur man väljer att samtala om sitt eget arbete och om andra, vilket är en driv-

kraft som ämnar att skapa ett homogent synsätt. Det kan skapa en gemenskap - men också normer 

och värderingar som är svåra att bryta (DiMaggio och Powell 1983)  

4.1.4 Osäkerhet och handlingsstrategier 

Ponnert (2010) skriver att osäkerhet är en viktig del av hur socialt arbete lyfts fram i praktiken 

(Ponnert 2010) Osäkerheten kommer ur omgivningens ibland motstridiga krav om vad som är den 

rätta moraliska synvinkeln (Ponnert 2010). Osäkerhet kan bottna i att det finns dilemman i hur 

människobehandlande åtgärder utförs eller inte utförs (Ponnert 2010, Wikström 2006). Med detta 

menas att omsorgsarbetaren måste ta hänsyn till vad som är beslutat inom organisationen, den for-

mella grunden, men också hur omsorgstagaren faktiskt uttrycker sin vilja - eller väljer att ta avstånd. 

Rätten att ta besluta om sitt eget liv kan upplevas som säkerställt av lagar om självbestämmande 

(Ponnert 2010). Att se omsorgstagaren som helt fri att bestämma helt över sitt eget liv, oavsett 

hjälpbehov. Detta skulle kunna ge en falsk känsla av säkerhet menar Ponnert (2010), att det oavsett 

situation blir till omsorgstagarens fördel. Med falsk menas att säkerheten kan skiftas med det rådan-

de klimatet om hur självbestämmande tolkas, och hur mycket individen har rätt till att bestämma 

(Ponnert 2010).  
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4.1.5 Förmåga att agera trots osäkerhet 

Det kan finnas en styrka i begreppet osäkerhet menar Ponnert (2010). Styrkan kan ligga i att kunna 

belysa sin osäkerhet och våga lyfta fram den. Att erkänna sin osäkerhet och brist på vetande (Pon-

nert 2010).  Att kunna reflektera över situationen, kunna se möjliga resultat och att de kan vara svå-

ra att ta ställning till innebär att osäkerheten kan ge vägledning att fatta svåra beslut (Ponnert 2010)  

Tidigare forskning har visat att en sådan förmåga kan öka genom utbildning och det är därför orga-

nisationer idag strävar efter att ha mer utbildad personal idag jämfört med tidigare (Karlsson 2006)  

Ponnert (2010) skriver också att osäkerhet inte alltid innebär en styrka. Med detta menar Ponnert 

(2010) om osäkerheten innebär att man får en svikande tilltro till sin egen yrkesroll och kompetens 

(Ponnert 2010). Detta kan tolkas som att inte våga använda sitt eget omdöme utan bli beroende av 

att följa av organisationen fastställda direktiv, trots att detta får en negativ innebörd för omsorgsta-

garen. Detta kan enligt Ponnert (2010) leda till så kallade ”soptunnebeslut”. Detta behöver inte 

nödvändigtvis innebära beslut i en juridisk synpunkt, utan hur man väljer att hantera en situation 

(Ponnert 2010) Detta kan också leda till frustration eller osäkerhet i den egna yrkesrollen då situa-

tionen inte överrensstämmer med de krav som omgivningen satt upp (Ponnert 2010). 

Ett proffesionellt förhållningssätt kännetecknas enligt Ponnert (2010) av förmågan att kunna väga 

inlärd kunskap, som kan bygga på vetenskaplig kunskap eller utbildning, tillsammans med om-

sorgstagarens önskemål och den egna erfarenheten - kunskapen om situationen (Ponnert 2010). Om 

den egna förmågan att själv kunna reflektera och bidraga i situationen försvinner finns det risk att 

omsorgsarbetaren får en passiv ställning i situationen och enbart förlitar sig på mallar och riktlinjer, 

även då detta leder till att omsorgstagaren inte ”syns” eller blir gynnad på ett sätt som annars kunde 

vara möjligt. Detta kan då leda till ett oönskat resultat både från personalens och den enskildes syn-

vinkel (Ponnert 2010). 

4.2 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter och begrepp 

Meyer och Rowan (1977) beskriver hur sociala organisationer arbetar med en formell struktur som 

kan förklara hur organisationen och de som arbetar inom organisationen skapar värderingar och re-

gelverk som blir vedertagna internt och på så sätt legitimerar arbetet genom rationaliserade myter 

(Meyer och Rowan 1977). DiMaggio och Powell (1983) beskriver isoformismens tre krafter som 
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förklarar hur organisationens strävan efter ett homogent synsätt skulle kunna påverka arbetssättet 

inom organisationen. Nyinstitutionell teoribildning kan förklara osäkerhet inom yrkesrollen och hur 

osäkerhet kan innebära styrka och förmågan att handla att handla trots osäkerhet inom yrkesrollen 

(Ponnert 2013). 

Med detta som bakgrund har nyinstutionell teoribildning valts som hjälpredskap för att analysera 

resultatet i studien. Valet att studera hur omsorgspersonal arbetar med genomförandeplanen skulle 

kunna innebära att se hur omsorgspersonalen utför sitt arbete och hur de i arbetet förhåller sig och 

använder sig av den modell som genomförandeplanen är. 

5 Metod 

I detta kapitel kommer tillvägagångssättet för datainsamlingen beskrivas. Detta innehåller även 

överväganden och eventuella svårigheter som tillstött under datainsamlingens gång.  

5.1 Förberedelser  

För att förbereda min studie har jag sett till lagens krav på dokumentation inom äldreomsorgen, och 

vidare hur socialstyrelsen ser på detta krav och hur genomförandeplanen som en del av detta. Jag 

har också tagit del av olika kommuners riktlinjer och mallar för att se hur de väljer att se på genom-

förandeplanen. Jag har även sökt i tidigare forskning på ämnet för att få kunskap att skapa en bak-

grund för min studie. Detta i ett samlat försök att bli mer påläst på ämnet jag vill beforska i denna 

studie. Med detta som bakgrund har jag tagit del av nyinstutionell teoribildning som hjälpmedel i 

min analys av resultatet av studien.  

5.2 Avgränsningar 

Studien har genomförts i en mellanstor kommun i södra Sverige. Min empiri är insamlad med hjälp 

av sex stycken semi-strukturerade kvalitativa intervjuer med omsorgspersonal. Bakgrunden till att 

jag valt att fokusera på denna yrkeskategori bygger på att jag vill se till hur genomförandeplanen 

används i praktiken av den yrkesgrupp som ligger närmast omsorgstagaren. Detta hade varit pro-
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blematiskt om jag valt exempelvis enhetschefer som tenderar att ha en mer generell överblick över 

arbetet. Samtliga respondenter består av omsorgspersonal som själva är med i upprättandet av ge-

nomförandeplaner. Detta har visat sig viktigt i min studie då jag annars inte fått information av hur 

genomförandeplanen upprättas och används av omsorgspersonalen som driver processen med ge-

nomförandeplanen närmast omsorgstagaren. 

De boenden och hemtjänst som jag har genomfört min studie inom är inte inriktade mot exempelvis 

demens eller för äldre med funktionshinder. Varför jag valt att inte välja sådana boenden eller hem-

tjänstgrupper är eftersom jag valt att avgränsa mig till boenden och hemtjänstgrupper som inte har 

sådan problematik.

5.3 Kvalitativ forskningsmetod 

Kvalitativ forskningsmetod bygger på människors syn och upplevelse eller tolkning av verklighe-

ten. Fokus inom kvalitativ metod ligger i intresset att beskriva, förklara och tolka (Ahrne, 2011).  

Denna studie har genomförts genom att använda kvalitativ forskningsmetod, detta då jag sett det 

som fördelaktigt i genomförandet att kunna se till hur arbetet med genomförandeplanen kan upple-

vas och tolkas av omsorgspersonalen. Valet har, efter noga överväganden, legat i linje med hur Ahr-

ne (2011) beskriver den kvalitativa forskningsmetoden (Ahrne 2011). Den kvalitativa intervjun ger 

frihet att fråga på olika sätt och är enklare att variera jämfört med fasta formulär som ofta karaktäri-

seras av kvantitativ metod skriver Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011). I de semistrukturerade 

intervjuerna som denna studie bygger på har detta varit en förutsättning, detta då en stor del av em-

pirin kommer ifrån möjligheten att kunna få föra ett samtal med respondenterna och kunna låta frå-

gorna följa samtalets karaktär. Den kvalitativa forskningen ger ofta en bredare bild med fler nyanser 

än standardiserade svar, något som jag ämnar försöka genomföra i min studie (jfr Eriksson-Zet-

terquist och Ahrne 2011).  

Användandet av kvalitativ metod ger ett stort utrymme för tolkning av det sagda ordet och dess 

kontext (Silverman 2013). I mötet med respondenterna har jag kunnat se samtalet som en möjlighet 

att kunna försöka förstå omsorgspersonalens vardagssituation i arbetet med genomförandeplanen. 

Detta eftersom samtalen har kunnat föras på ett så naturligt sätt som möjligt genom att använda 
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följdfrågor kring vad respondenten sett som viktigast att berätta om vilket till stor del har format 

intervjuerna (jfr Silverman 2013.) Silverman (2013) menar att det fria samtalet är en möjlighet inom 

kvalitativ forskning. Dock menar han också att det är viktigt att ha en medvetenhet om skillnaden 

mellan att genomföra forskning och föra ett vanligt samtal (Silverman 2013). Skillnaden mellan att 

bedriva forskning ligger i hur vi väljer att tolka svaren menar Silverman (Silverman 2013). En kva-

litativ intervju kan liknas vid ett vanligt samtal, eller en intervjusituation, men skillnaden ligger i att 

samtalet styrs efter motivet att få reda på information skriver Silverman (Silverman 2013). Det finns 

en risk med att låta intervjun tappa sin struktur och därför behöver intervjuaren ständigt påminna sig 

själv av denna struktur och föra en tråd genom att fokusera på målet att ställa frågor som ger infor-

mation av det som blir beforskat (Silverman 2013). Detta tog jag ta hänsyn till i genomförandet av 

intervjuerna för studien genom att kunna stödja och ta hjälp av den intervjuguide som jag innan ge-

nomförandet av intervjuerna har upprättat. Intervjuguiden har funktionen av att kunna hålla en röd 

tråd genom intervjuerna, något som också hjälpt att skapa naturliga teman i samtalet.  

Mitt val av använda mig av kvalitativ metod bygger på att jag med mina intervjuer med omsorgs-

personalen och hur de ser på sitt arbete är mer av subjektiv art och relaterar till mitt syfte att beskri-

va och förstå hur omsorgspersonalen använder genomförandeplanen. Den kvalitativa forskningsme-

toden tar hänsyn till detaljer i beskrivningarna som kan variera beroende av vem som ger beskriv-

ningen och hur de tolkar den menar Bryman (Bryman 2008). Bryman (2008) menar att det är detal-

jerna som tillsammans bildar ett sammanhang och på så en speciell insyn i det område som blir be-

forskat (Bryman 2008). Därför vill jag med mina intervjuer kunna öppna upp för teman för att kun-

na ta hänsyn till detaljer som kan variera mellan intervjuerna.  

Jag ville genom att använda kvalitativ metod fråga hur omsorgspersonal upprättar och arbetar med 

genomförandeplanen. Jag har därefter analyserat hur uppställda krav tolkas ur omsorgspersonalens 

perspektiv i relation till organisationens uppställda krav och förväntningar och hur de sedan väljer 

utifrån denna verklighet. Jag vill förstå hur denna tolkningsprocess går till för att sedan kunna be-

skriva och analysera den med hjälp av nyinstiutionell teori. På så sätt kan hermeneutiska drag ligga 

i mitt val av att ämna analysera detta där jag vill förstå hur denna process fungerar i likhet i vad 

Thomassen (2006) beskriver som förståelse som metod (Thomassen 2006). Silverman (2013) (i lik-

het med Thomassen 2006) beskriver den hermenuetiska tolkningen som svår att beskriva i en 

renodlad form eftersom den kräver en förståelse som ibland kan vara onåbar att få i sin helhet 

(ibid). Med denna bakgrund är min strävan med denna studie att beskriva ett resultat som jag kom-
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mit fram till efter ett moment av tolkning. Jag har med detta haft en medvetenhet om att jag som 

utomstående person endast är en gästresenär i den vardag som omsorgspersonalen befinner sig i. 

Intervjuerna har gett en inblick i hur arbetet genomförs. Bedömningen är dock att denna studie inte 

är tillräckligt omfattande för att kunna nå den fulla förståelse som hermenuistisk forskningsmetod 

innebär (jfr Thomassen 2006, Silverman 2013) 

5.4 Semistrukturerade intervjuer 

Intervjuandet är en konst som, om den utförs på rätt sätt, kan ge mycket intressant och givande in-

formation för studien menar Kvale och Brinkmann (Kvale och Brinkmann 2009). Författarna menar 

även att det är viktigt att ha tagit del av och samlat på sig viktig information både om ämnet och om 

hur intervjuerna ska genomföras innan man ger sig ut och intervjuar (Kvale och Brinkmann 2009). 

För att få ta del av den typen av information har jag förberett mig genom, som tidigare beskrivits, 

söka material från olika källor för att bli mer påläst på ämnen som rör äldreomsorg och hur genom-

förandeplanen som modell är utformad (se kapitel 1). Jag har även tagit del av litteratur som stödjer 

mig i processen om att kunna genomföra studien (se kapitel 2). Detta har varit behjälpligt för att 

kunna komma fram till valet att använda semistrukturerade intervjuer för genomförandet av studien. 

Bryman (2008) skriver att semistrukturerade intervjun inte låter friheten att ta över helt utan håller 

sig kring frågornas tematiska ramar, detta för att begränsa insamlingen och fokusera vid den vikti-

gaste informationen för tolkning (Bryman 2008). De semistrukturerade intervjuerna som genom-

förts i denna studie har visat sig stämma med det Bryman (2008) menar. Följdfrågorna har haft en 

viktig roll, då det är dessa som lett intervjuerna till de teman som respondenterna ser som mest be-

tydelsefulla.  

Valet av användandet av semistrukturerade intervjuer var således möjligheten att kunna ställa följd-

frågor där de kan behövas för att få en så rättvis tolkning som möjligt av det som blir sagt. Att se 

vad som blir viktigast och vilka teman som flest frågor följer (jfr Bryman 2008) 

Den semistrukturerade intervjun kan variera mycket. Respondenterna har valt att svara på olika sätt 

beroende på hur de tolkar frågan (jfr Kvale och Brinkmann 2009). Kvale och Brinkmann (2009) 

skiver att den semistrukturerade intervjun kan bygga på grunden att bara ha några teman att samtala 

fritt kring eller att ha mer exakta frågor med utrymme för några mindre exakta följdfrågor (Kvale & 
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Brinkmann 2009). Den intervjuguide som gjordes innan intervjuerna genomfördes var strukturerad 

med frågor som berör de teman som på förhand bedömdes vara viktiga för att besvara studiens syf-

te. Detta har legat till grund för det samtal som utgör intervjun. Därefter har respondenten haft möj-

lighet att besvara frågan, berätta och öppna upp för följdfrågor. I vilken följd frågorna har ställts har 

varierat beroende på hur samtalet har fortlöpt. Detta har även varit fördelaktigt för att kunna dra lik-

heter över vilka teman och frågor som respondenterna har lagt störst vikt vid och visat störst intres-

se för att besvara.  

5.5 Tematisk analysmetod 

I de intervjuerna som genomförts har tydliga teman kunnat växa fram, detta genom en på förhand 

tematiskt upplagd intervjuguide men också genom att följa vilka följdfrågor som berörde de ämnen 

som respondenterna valt att lägga mest tid och intresse på att besvara (jfr Bryman 2008). Detta har 

exempelvis haft som följd att använda vad Bryman (2008) benämner som tematisk analysmetod. 

Den tematiska analysmetoden fokuserar vid givna teman i texten som bygger på studiens empiri 

(Bryman 2008). Valet av denna analysmetod bygger på resultatet av de teman som uppkommit un-

der de semistrukturerade intervjuerna. I genomförandet av de semi-strukturerade intervjuerna ledde 

följdfrågor redan under intervjuernas gång till tydliga teman där följdfrågorna varit liknande och 

gett liknande svar. Det var alltså redan i intervjuerna tydligt vilka teman som ar mest framträdande 

och detta syntes i svaren som respondenterna gav. Efter att ha transkriberat intervjuerna visade sig 

dessa teman i texten än mer tydligt. Detta var sedan behjälpligt i analysen av resultatet eftersom det 

ökade förståelsen om kontexten som omsorgspersonalen befinner sig i och hur de ser på sitt arbete 

med genomförandeplanen.  

De teman som intervjuerna resulterade i har sedan byggts in i min analys och benämnts i huvudsak-

liga kategorier om vad som rör genomförandeplanens upprättande och hur den används i praktiken. 

Upprättandet syns tydligast i beslutet och den personcentrerade bilden. Vidare teman är vem skrivs 

genomförandeplanen för och svårigheter i upprättandet och utförandet.  
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5.6 Urval och tillvägagångssätt vid intervjuer 

Jag har sökt kontakt med enhetschefer inom äldreomsorgen om möjlighet att genomföra intervjuer-

na. Jag har använt vad Bryman (2008) beskriver som bekvämlighetsurval då jag fått tillgång till te-

lefonnummer till enhetschefer som kontaktat omsorgspersonal (jfr ibid s. 433). Inget av äldreboen-

dena eller hemtjänstgrupperna där respondenterna arbetar är inriktad mot någon specifik ålders-

grupp eller beroende på vilka eventuella sjukdomar som omsorgstagaren har (till exempel demens), 

då detta hade betytt att studien hade fått ta hänsyn till betydligt fler faktorer. Detta bedömde jag inte 

ligga inom det utrymme som ges i detta examensarbete.  

Respondenterna arbetar alla inom kommunal regi. Äldreomsorgen i kommunen har ett kundvalssy-

stem. Något som som i likhet med tankesättet som Almquist (2004) presenterar kan relateras till 

new public management (Almquist 2004). Om omsorgstagaren inte vill göra ett aktivt val väljs 

kommunen automatiskt som utförare av tjänsterna. Därför inkluderades bara kommunala utförare i 

studien.  

Efter att kontakten med enhetschefen på respektive boende var gjord så bokade enhetscheferna tid 

med en tillgänglig omsorgsarbetare alternativt en tillgänglig personalgrupp. I de fall som enhetsche-

ferna hänvisat mig till en tillgänglig personalgrupp (exempelvis vid rast eller då respondenterna var 

tillgängliga för nya arbetsuppgifter) så har jag först beskrivit studiens syfte och frågat om någon var 

intresserad av att deltaga. De personer som visade sitt intresse blev således respondenter. Samtliga 

respondenter intervjuades under arbetstid då tid åsidosatts för detta av ansvarig enhetschef. Detta 

var en förutsättning för att inte störa ordinarie arbetsuppgifter som på så sätt hade kunnat ge ökad 

stress för respondenten. En annan förutsättning har varit att respondenten har gått med på att låta sig 

intervjuas enskilt. Med enskilt menar jag att respondenten har gått med på att inte låta sig intervjuas 

som en del av en grupp till exempel under en rast i ett personalrum. Detta eftersom jag ville att re-

spondenten skulle kunna svara ur sin egen synvinkel och inte som del av en grupp.  

Jag tänkte mig först att en möjlig ingång hade varit att få tillgång till personallistor och göra vad 

Ahrne och Brinkman beskriver som ett slumpmässigt utval (Ahrne & Brinkmann 2011). Jag tänkte 

att det slumpmässiga urvalet skulle ge en så rättvis bild som möjligt, eftersom respondenterna inte 

hade valts ut av enhetschefen eller beroende på särskilda meriter. Efter att jag börjat intervjua såg 

jag dock att jag då, genom att använda ett slumpmässigt urval, hade missat viktiga kriterier. 
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Jag insåg nämligen efter att jag genomfört en intervju att jag hade missat viktig information som 

visade sig viktig för studien. Detta är respondenten har som arbetsuppgift att skriva genomförande-

planer (i fallet med den första intervjun så hade även denna person i uppgift att skriva genomföran-

deplaner, vilket gör att samtliga respondenter uppfyller detta kriterium). Detta är viktigt eftersom 

det påverkar hur omsorgspersonalen arbetar med planen och blev därför ett kriterium för även reste-

rande intervjuer. 

Antalet respondenter är 6 stycken, då jag kände att tillräckligt material fanns för att bygga studien 

på. Ahrne (2011) skriver att det oftast inte räcker med att intervjua en eller två människor för att få 

fram generaliserbar information. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) menar dock att man med 

kvalitativ metod kan få tillräcklig information från sex-åtta respondenter för att få fram material 

som är relativt personliga men ändå tillräckligt omfattande för att få fram ett representativt material 

(ibid). Detta kunde jag erfara med denna studie, då jag trots jag med ett mindre antal respondenter 

kunde se tydliga teman genom intervjuerna vilket underlättade analysen av empirin.  

5.7 Om respondenterna 

För denna undersökning har antalet respondenter, som tidigare nämnts, varit sex stycken personer. 

Respondenterna är fördelade både inom hemtjänst och särskilt boende inom kommunal regi. För-

delningen är 3 stycken respondenter som arbetar i hemtjänst och 3 stycken på särskilt boende. 

Samtliga respondenter är kvinnor och är utbildade undersköterskor. Samtliga respondenter har ett 

flertal års erfarenhet av omsorgsarbete inom äldreomsorgen. Åldrarna har varit 24-58år. Intervjuer-

na har har spelats in och därefter transkriberats för att därefter analyserats tematiskt. 

5.8 Reflektioner och självkritiska aspekter rörande urval 

Att respondenterna är fördelade både inom hemtjänst och särskilt boende kommer ifrån att enhets-

cheferna genom mitt bekvämlighetsurval (jfr Bryman 2008) bistod med respondenter fördelade 

både inom hemtjänst och särskilt boende inom kommunen. Jag är medveten om att det kan finnas 

skillnader i omsorgsarbetet och hur det bedrivs beroende på om arbetet gäller hemtjänst eller om-

sorgsarbete inom särskilt boende. Jag vill lyfta en medvetenhet om detta och vill belysa att min stu-
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die inte går att vara representativ för all omsorgspersonal inom särskilt boende eller hemtjänst. Mitt 

resultat bygger därför enbart vad jag kommit fram till i just denna studie. 

Skillnader i om respondenten på förhand fått information om intervjun av enhetschefen och därefter 

bokat in en tid att avsätta till intervjun respektive om respondenten på plats visat sitt intresse till att 

medverka i studien ger skillnader i hur respondenten har fått möjligheter att förbereda sig inför in-

tervjun. 

Jag vill jag lyfta fram att jag trots mina ambitioner att genomföra så likartade intervjuer som möjligt 

med samma förutsättningar för alla respondenter har haft ovanstående skillnader i hur intervjuerna 

har genomförts. Jag är medveten om att detta kan ha påverkat mitt resultat och vill återigen lyfta 

fram detta som medvetenhet.  

5.9 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

Silverman (2013) beskriver reliabilitet som relevans i det insamlade materialet (Silverman 2013 s. 

31). Detta kan betyda insamlingsmetod såväl som att ställa relevanta frågor för att kunna beskriva 

det man avser mäta (ibid.). För denna studie innebär det att ställa frågor som kan besvara syftet att 

se hur genomförandeplanen används. Frågorna har visat sig relevanta genom att kunna besvara frå-

geställningarna som ställdes på förhand. Intervjuerna har även gett en tydlig inblick i den miljö som 

omsorgspersonalen verkar inom, något som ger en tydligare bild av hur arbetet med genomförande-

planen ser ut.  

Silverman (2013) menar att validitet i kvalitativa undersökningar måste ta hänsyn till möjligheten 

att kunna få samma variabler. Faktorer som tid eller miljö kan vara föränderliga men om förhållan-

dena vore de samma så skulle det kunna ge samma resultat. Det betyder inte att förhållandena måste 

vara det samma för att skapa validitet, utan menar snarare att det finns möjlighet till liknande vari-

abler att använda för att återskapa studien (Silverman 2013). För att skapa validitet har jag under 

metodkapitlet detaljerat redogjort för hur jag gått tillväga för att få fram studiens resultat. Detta för 

att kunna redogöra för hur studien är genomförd. Detta för att skapa stor transparens och ge möjlig-

het till att bedriva vidare forskning under liknande förhållanden.  
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Generaliserbarhet rör frågan om resultaten i studien är generella för den grupp som undersökts (Sil-

verman 2013). Det betyder inte att resultatet behöver bli det samma i varje datainsamling men att de 

är hämtade från samma typ av källa (Silverman 2013). I denna studie innebär detta exempelvis att 

alla respondenter som deltagit i studien har arbetat som omsorgspersonal och att samtliga har arbe-

tat med att skriva genomförandeplaner. Detta innebär att det finns tydliga gemensamma nämnare 

för respondenterna.  

Sammanfattningsvis kan jag i min studie bedöma reliabiliteten på grunder att jag bara använt det 

material som ämnar att besvara vad jag ser som viktiga för att besvara syftet, det vill säga data som 

rör just hur omsorgspersonal tolkar och använder arbetet med genomförandeplanen. Problem att 

lyfta fram rörande validiteten är att jag trots min ambition att exempelvis ställa frågor på ett neutralt 

sätt och undvika att ställa ledande frågor inte kan garantera att jag inte påverkat resultatet exempel-

vis genom att ha egna tankar bakom varför jag ställer frågan. Det kan också bero på att inte exakt 

samma frågor är ställda till alla respondenter på exakt samma sätt. Följdfrågor som kännetecknas av 

semistukturerade intervjuer innebär att frågorna har varierat beroende på samtalets karaktär och vad 

respondenterna upplevde som viktigast att berätta om.  

 Andra faktorer är skillnader i exempelvis om respondenten innan intervjun har vetat att denne ska 

medverka i intervjun och kunnat förbereda sig på förhand, eller om respondenten hittats på plats 

direkt innan intervjun och således inte haft tid innan att förbereda sig på samma sätt. Det finns alltså 

skillnader i variablerna och jag kan se svårigheter med att försöka återskapa min studie. Jag har 

dock i mitt metodkapitel en hög grad av transparens för att visa hur jag genomfört studien, och på så 

sätt skulle forskare kunna ämna reproducera de resultat denna studie visar. På frågan om generalise-

ringsbarhet förstår jag att de respondenter jag använt för just denna studie inte går att generalisera 

med all omsorgspersonal. Respondenterna är hämtade både från hemtjänst och särskilt boende och 

jag har valt att inte fokusera kring dessa skillnader utan har istället sett på de enskilda respondenter-

nas berättelse där jag har kunnat se teman som varit gemensamma för respondenterna. Jag kan alltså 

inte säga att min studie går att generalisera för all omsorgspersonal inom hemtjänst och särskilt bo-

ende utan bara säga att de slutsatser jag kommit fram till är resultatet av just de respondenter jag 

använt i min studie i just det geografiska området. 
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5.10 Etiska överväganden 

För att genomföra denna studie har vetenskapsrådets fyra kriterier för att bedriva forskning varit ett 

stöd Dessa kriterier beskriver vetenskapsrådet som informationskravet som innebär att de som del-

tar i forskning ska få information om forskningen. Respondenterna ska vidare samtycka till forsk-

ningen efter samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet innebär att forskningsmaterialet ska kunna 

säkra anonymitet och behandlas på så sätt att obehöriga inte får tillgång till materialet. Nyttjande-

kravet innebär att forskningsmaterialet endast ska användas till det som det ämnar att beforska och 

inte användas i annat syfte (Hermerén 2011)  

Rörande konfidentaliteten är det viktigt att innan intervjuerna genomförs berätta om studien och få 

ett informerat samtycke till att delta i studien (jfr Kvale och Brinkmann 2011). Detta innebär att 

säkra konfidentialitet och överväga hur intervjun kan påverka de som deltar i studien (Kvale och 

Brinkman 2011 s. 79). Vidare är det viktigt att se till hur intervjuerna praktiskt genomförs och i vil-

ken kontext och miljö. Betyder deltagandet i undersökningen att respondenten drabbas av ökad 

stress eller förändringar på hur man ser på sitt utförda arbete (Kvale och Brinkmann 2008)? Re-

spondenterna i denna studie har fått tilldelad tid på arbetstid för att medverka i intervjuerna. Detta 

för att minska stress i sitt arbete (jfr Kvale och Brinkmann 2011). En medvetenhet som Kvale och 

Brinkmann (2011) beskriver är att respondenten kan känna sig pressad att svara på frågor på ett sätt 

som de ångrar senare (ibid). Därför har jag sett det som viktigt att känna av vad respondenterna sä-

ger. Jag har också övervägt vilka frågor och följdfrågor som är lämpliga i likhet med vad Kvale och 

Brinkmann menar (Kvale och Brinkmann 2011). Med det har jag också betonat att det är frivilligt 

att svara. I intervjuerna har jag sett det som viktigt att undvika att kritisera vad respondenten säger 

och detta genom att inte ifrågasätta svaren som respondenterna gav. Syftet är att se till hur respon-

denten upplever och tolkar sitt arbete med genomförandeplanen, vilket upplevs subjektivt. Intresset 

ligger i att ställa frågor som är relevanta för att få ta del av hur respondenten upplever sitt arbete 

med genomförandeplanen och följdfrågorna har därför varit menade att få ökad kunskap av detta. 

Ett kritiskt förhållningssätt skulle i förlängningen riskera att påverka verifieringen av svaren (jfr 

Kvale och Brinkmann 2011). 

 För att säkerställa ett informerat samtycke av genomförandet av intervjun har respondenterna innan 

intervjun fått läsa ett informationsbrev som berättat om syftet med studien, att det är frivilligt att 
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deltaga och att de kan avbryta intervjun när som helst utan vidare frågor (jfr Kvale och Brinkmann 

2011). Samtyckesformuläret finns även med som bilaga till detta examensarbete. 

Efter att intervjun blivit genomförd och utskriven har teman lyfts fram genom att hitta gemensam-

ma nämnare i intervjuerna. Dessa teman är sammansatta av min tolkning av respondenternas svar. 

Detta med en medvetenhet om att friheten med den kvalitativa intervjun och den tematiska analysen 

inte bör tappa i relation till vad den enskilda respondenten har sagt (jfr Bryman 2011). I resultatet 

återges exakta citat som är personliga men som inte kan relateras till en enskild respondent, detta 

för att se till konfidentialitetskravet ytterligare (jfr Vetenskapsrådet). 

Det finns sammanfattningsvis krav för att ha ett etiskt korrekt förhållningssätt (Vetenskapsrådet). I 

detta kapitel redogörs dessa krav relaterat till denna studie genom att förklara ur vilka etiska för-

hållningssätt studien har genomförts och vilka överväganden som gjorts. Detta har påverkat hur re-

sultatet framförs och hur analysen är genomförd.  

6 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultatet av denna studie om hur omsorgspersonalen upplever sitt arbete 

med genomförandeplanen. Resultatet bearbetas under underrubriker som är menade att återspegla 

vilka teman som varit mest framträdande under intervjuerna. Detta i relation till syftet med studien 

och dess frågeställningar om hur genomförandeplanen upprättas och används i det dagliga arbets-

sättet.  

Studien bygger på sex stycken semistrukturerade intervjuer med omsorgspersonal som arbetar med 

genomförandeplanen i sitt dagliga arbete. Respondenterna är ansvariga för att upprätta och doku-

mentera genomförandeplaner  

Analysen av resultatet har skett utifrån en tematisk analysmodell med hjälp av nyinstitutionella teo-

retiska utgångspunkter och stöd från tidigare forskning. I kapitlet sker analysen parallellt med resul-

tatet vilket tas upp i följande teman; Beslutet, den personcentrerade bilden, vem skrivs genomföran-

deplanen för och svårigheter med upprättandet och genomförandet.  
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Respondenterna är benämnda A, B, C, D,E,F för att säkra kravet på konfidentialitet (jfr Hermerén 

2011). Citaten som används i texten är hämtade ur intervjumaterialet och återges i exakt form. 

6.1 Beslutet 

Samtliga respondenter berättar att de har erfarenhet av att skriva och arbeta med genomförandepla-

ner. De berättar hur de följer en mall i datorsystemet som riktlinje för hur genomförandeplanen ska 

skrivas. Mallen är utformad enligt kommunens riktlinjer och beskriver olika livsområden där om-

sorgspersonalen kan fylla i vad omsorgstagaren beskriver som viktigt och behöver hjälp med. Livs-

områdena kan fungera som ett vägledande stöd i hur omsorgspersonalen skriver genomförandepla-

nen. Beslutet om insatserna beskriver vad omsorgstagaren ska få hjälp med. På vilket sätt insatserna 

ska genomföras ska stå med i genomförandeplanen. Citaten från respondenterna F och C speglar 

hur flertalet av respondenterna ser på beslutets roll då de skriver genomförandeplanen.; 

” Man går väldigt mycket efter beslutet, då det går inte att komma och hitta på massor…” -

Respondent F 

”Först har jag ju på vad man ska skriva. Vi är ju alltid skyldiga att upprätta en (…)” Re-

spondent C 

De flesta respondenterna uttrycker att beskrivningen av beslutet är en viktig del av genomförande-

planen. Ordvalen ligger ofta i ”ska” eller ”måste” då de berättar om dokumentationen. Detta kan 

vara på grund av att den beforskade kommunen har en tidsram på 4 veckor för upprättande av ge-

nomförandeplanen och kan ses vara en del av den formella strukturen (jft. Meyer och Rowan 1977). 

Den formella strukturen beskriver vad organisationen vill visa genom omgivningens krav, här i 

form av tidsramen för upprättandet (jfr ibid). Respondenterna berättar också om uppdraget och 

skyldigheten som hänvisar till det lagstadgade kravet på dokumentation (jfr Socialtjänstlagen 

2001:453). Lagar och regler blir viktiga inom den formella strukturen eftersom de håller uppe orga-

nisationens ställning utåt och är ett tecken på legitimitet (Meyer och Rowan 1977). Denna legitimi-

tet har i tidigare forskning visat sig viktig inom äldreomsorgen idag där den formella strukturen kan 

gå före omsorgstagarens önskan (Johansson 2006, Wikström 2006, Harnett 2010). 
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”Vi ska göra rätt, så att det inte blir missförstånd, visst det går ju från beslutet som omsorgs-

tagaren fått” - Respondent E 

En formell struktur kan skapa mindre utrymme för personliga önskemål men kan syfta på ökad 

rättssäkerhet menar Wikström i tidigare forskning. Genom att arbeta på ett sätt som enligt respon-

denterna är ”rätt” eller följa en ”skyldighet” kan man försöka garantera att omsorgstagare behandlas 

lika (Wikström 2004, Socialstyrelsen 2014).  

Det är intressant att se att respondenter från olika boenden eller hemtjänstgrupper ger liknande ut-

tryck för hur viktigt beslutet är för genomförandeplanen. Detta kan bero på att kommunens mall 

utgår ifrån de ämnen som de flesta insatser berör vilket kan vara en del av att vilja hålla en legitimi-

tet i arbetet som utförs (Meyer och Rowan 1977). Att arbeta för lika mål är att skapa en isoformism 

inom organisationen (Meyer och Rowan 1977, DiMaggio och Powell 1984). Isoformism kan delvis 

vara tvingande, men är också ett sätt att skapa rationaliserade myter, en övergripande värdegrund, i 

likhet med Socialstyrelsens (2014) ambitioner med genomförandeplanen.  

6.2 En personcentrerad beskrivning 

Respondenterna berättar att upprättandet av genomförandeplanen är menat att skapa en plan utefter 

hur omsorgstagarens ser på insatserna. Genomförandeplanen är tänkt att beskriva hur insatserna ska 

genomföras (jfr Socialstyrelsen 2014). Respondenterna beskriver det på olika sätt. En del av re-

spondenterna säger att mallen för genomförandeplanen är viktig också när det kommer till att be-

skriva hur omsorgstagaren syns i genomförandeplanen och väljer att centrera sin beskrivning kring 

insatsen med frågor för att dokumentera hur omsorgstagaren vill att hjälpen ska gå till. En respon-

dent säger; 

 ”Det blir ju så när man skriver den, att man går igenom lite punkter och så. Vi har ju en 

mall man ska följa, till genomförandeplanen. Så går man in och skriver hur hjälpen - insat-

serna, ska se ut utifrån mallen” - Respondent F 

Upprättandets följer hos de flesta respondenter den formella strukturen det vill säga vad man vill 

visa utåt för att få omgivningens godkännande om att det är rätt gjort. Det att insatserna och den 

personcentrerade bilden går ihop i den struktur som organisationen satt upp i mallen (jfr Meyer och 
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Rowan 1977).Trots att samtliga respondenter säger att den formella strukturen är viktig beskriver de 

att de följer den till olika stor del. Ett par av respondenterna säger sig helt följa kommunens mall då 

de skriver genomförandeplanen, det vill säga genom att fylla i vad omsorgstagaren anser i de olika 

ämnen som mallen tar upp, detta oberoende av vilken omsorgstagare de möter. Denna genomgång 

av mallen sker oftast vid första mötet med omsorgstagaren.  

Detta kan vara för att denna del av respondenterna i större utsträckning ser till att upprätta genomfö-

randeplanen på ett rättvist sätt som behandlar omsorgstagare lika, genomförandeplanens rättssäker-

het i dokumentationen (Socialstyrelsen 2014). Detta också i likhet med vad tidigare forskning sett 

som fördelaktigt med dokumentation rörande individuella planer(Wikström 2006, Foster et al 

2006). Det kan finnas en osäkerhet i yrkesrollen att använda den formella strukturen (Ponnert 

2013). Om omsorgspersonalen intar ett allt för formellt förhållningssätt erbjuder detta en passivitet 

genom att luta sig mot formella krav och måsten, och kanske därmed välja bort att reflektera kring 

annat som omsorgstagaren ser som viktigt (Ponnert 2013). Tidigare forskning har sett att detta kan 

innebära att detaljer som ger omsorgstagaren mer välbefinnande riskerar att förbises (Hartnett 

2010). 

På frågorna om hur respondenterna skriver planerna, om de träffar omsorgstagaren innan de upprät-

tar genomförandeplanen och isåfall hur många gånger de träffar omsorgstagaren svarar responden-

terna olika. Alla respondenter säger att de träffar omsorgstagaren. Det varierar sedan bland respon-

denterna, både inom hemtjänst och särskilt boende, hur många gånger de träffar omsorgstagaren 

innan de skriver planen. Vissa säger att de bara träffar omsorgstagaren en gång innan upprättandet 

och hänvisar till att det är det första man ska eller måste göra (jfr Meyer och Rowan 1977). Andra 

säger att de träffar omsorgstagaren tillräckligt många gånger för att göra en egen bedömning av si-

tuationen. Detta kan innebära att försöka förstå hjälpbehov, levnadsvanor eller undersöka om om-

sorgstagaren själv kan redogöra för sin situation och önskemål. De säger att fler möten krävs för att 

de vill få med en mer detaljerad bild från omsorgstagaren. Respodent E säger exempelvis; 

”Och sen får det ju gärna gå en liten tid innan man skriver det. Det får ju inte gå för lång tid men så 

kan man ju inte skriva det för fort heller för man måste ju lära känna och veta hur man ska göra. För 

alla små detaljer ska ju vara med, och det tar ju ett tag innan man lärt känna personen”. - Respon-

dent B 
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Tidigare forskning har visat att ett nära förhållningssätt mellan omsorgstagare och omsorgspersonal 

kan göra stor skillnad för hur omsorgstagaren upplever sin livssituation (Tu et. al 2006,Foster et al 

2006,Carpentier och Grenier 2012, Ejdemo-Thyni och Fors-Bjur 2011, Ingvad 2008). Detaljer, de 

små sakerna, i hur omsorgstagaren önskar att insatserna ska genomföras kan vara det viktigaste för 

omsorgstagaren (Harnett 2010). 

Skillnaden i hur respondenterna ser på att upprätta genomförandeplanen mer eller mindre efter be-

slutet och hur lång tid de väljer att ta för att bekanta sig med omsorgstagaren kan bygga på skillna-

der i hur de väljer att se uppdraget men också hur de väljer att se sin egen roll i upprättandet. Sett 

utifrån Ponnerts (2013) teorier om osäkerhet och hur man väljer att handla efter bygger konsten att 

kunna överväga sina val kan förlitandet en formell struktur tyda på osäkerhet i yrkesrollen. Att sätta 

regler och riktlinjer om vad organisationen eftersträvar i första rummet kan göra att omsorgsperso-

nalen inte ser sitt eget handlingsutrymme i situationen och intar en mer passiv roll (Ponnert 2013). 

Tidigare forskning visar vidare att det kan finnas en risk att vara för passiv och följa den formella 

strukturen och att denna passivitet kan innebära att omsorgstagaren inte får uttryck för viktiga detal-

jer i den första beskrivningen av genomförandeplanen (jfr Hartnett 2010). I motsats till detta kan det 

finnas en risk att upprättandet tar mer tid om omsorgspersonalen fokuserar vid detaljer om hur in-

satsen ska genomföras, och om dessa hämtas in över tid. En respondent beskriver ingående under 

intervjun att det tar tid att upprätta genomförandeplaner för alla omsorgstagare och beskriver att det 

ofta inte finns tid att skriva detaljerat om alla omsorgstagare. Att välja att upprätta planen så snabbt 

som möjligt kan alltså ses som mer effektivt. Även om organisationer enligt dagens modeller inte 

strävar efter måttet att producerar mest mängd på kortast tid så strävar de efter att följa omgivning-

ens krav av vad som bör produceras (jfr DiMaggio och Powell 1983). Kommunens krav på ett upp-

rättande inom 4 veckor kan innebära påfrestningar för omsorgspersonalen visar tidigare forskning 

(Ingvad 2003, Wästerfors 2013). Bland respondenterna som väljer att upprätta en plan efter det 

första mötet finns ofta resonemanget av det är vad som ska eller bör göras som återspeglar den for-

mella strukturen om omgivningens krav (jfr Meyer och Rowan 1977). 

Det kan bli problematiskt för omsorgspersonalen att producera en genomförandeplan inom den giv-

na tidsramen och samtidigt sträva efter att skapa en genomförandeplan som är detaljerad nog att be-

skriva hur omsorgstagaren vill ha det. Sett utifrån vad Ponnert (2010) beskriver som motstridiga 

krav innebär ett övervägande av hur omsorgsarbetaren ska handla en påfrestning. Detta kan leda till 
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ökad stress och en osäkerhet i yrkesrollen. Osäkerheten kan göra att omsorgsarbetaren riskerar att 

välja att handla på ett sätt som inte är mest fördelaktigt för omsorgstagaren (jfr Ponnert 2010). 

Beskrivningen av hur de alternativa handlingsstrategierna kan se ut bör dock inte ses som renodla-

de. Detta eftersom en teknologi, alltså strukturen bakom sättet att arbeta, sällan kan ses som strikta 

(detta utifrån Meyer och Rowans (1977) sätt att beskriva teknologi). Istället är sättet att arbeta säl-

lan helt överenskommande med en fast linje. Exempelvis kan omsorgspersonalen välja att arbeta 

främst efter mallen men det behöver inte betyda att de alltid följer den oavsett hur situationen änd-

ras. På samma sätt kan omsorgspersonal se att det inte är nödvändigt att ”lära känna” en omsorgsta-

gare vid kortare insatser som exempelvis trygghetslarm. Detta visar sig också i intervjuerna med 

respondenterna. Följdfrågor visar att samtliga respondenter har förmåga att kunna ändra sitt arbets-

sätt beroende av situationen och är därmed inte helt bundna till hur de oftast väljer att handla. 

6.3 Vem skrivs genomförandeplanen för 

Samtliga respondenter uttrycker att genomförandeplanen skrivs både för omsorgstagaren och om-

sorgspersonalen. Vissa ser det som ett sätt för omsorgstagaren att kunna gå tillbaka att se vad man 

har rätt till i enlighet med den formella strukturen (jfr Meyer och Rowan 1977). Det handlar också 

om vad omsorgstagaren vill ha och hur respondenterna tolkar sitt uppdrag.  

”Ja det (genomförandeplanen) är ju både för oss och för vårdtagaren (…) Lika mycket. För 

min del är det ju att jag vet hur jag ska göra och då blir det ju ändå bra för vårdtagaren för 

då…vet den personen att jag vet vad jag ska göra liksom.” - Respondent C 

”(…)sedan ska det ju vara en trygghet för vårdtagaren också. Att veta att vem som än 

kommer kan jag få samma hjälp. Som jag är berättigad till och som jag vill ha det.” Re-

spondent J 

Flera av respondenterna uttrycker också att genomförandeplanen är en hjälp i hur de ska upprätta 

genomförandeplanen och använda den sitt praktiska arbete (vilket innefattar både i upprättande och 

utförande). Vissa av respondenterna säger att genomförandeplanen främst skrivs för omsorgstagaren 

detta så att omsorgstagaren ska ha en trygghet i att kunna få det dokumenterat hur insatserna ska 

utföras (Wikström 2006). Detta enligt den formella strukturen(jfr DiMaggio och Powell 1984). 
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Vissa av respondenterna använder stundtals ordet vårdtagare i intervjuerna som kan syfta på det pa-

togena förhållningssättet som är mer förenat med hälsosjukvård. Det patogena förhållningssättet 

kan hänvisa till ett mer passivt förhållningssätt medan omsorgstagare - som andra respondenter ock-

så kan använda - syftar till det salugena förhållningssättet som handlar mer om att se hela indivi-

dens livssituation (jfr Thörnquist 2004 tidigare forskning). Skillnaden skulle kunna beskrivas som 

att tillgodose ett behov respektive att stödja individen att fylla behovet (Thörnquist 2004). Begrep-

pen skiljer sig mellan respondenterna oberoende på om de arbetar inom hemtjänst eller särskilt bo-

ende. Hur omsorgspersonalen ser på begreppet skulle kunna förklara hur respondenterna stundtals 

ser olika på uppdraget och hur de relaterar till den formella strukturen i olika utsträckning. Detta 

exempelvis genom hur de väljer att se olika på vikten av detaljer av insatserna och om omsorgstaga-

ren i dokumentationen (Hartnett 2010)  

Respondenterna säger att de tror att finns en trygghet för omsorgstagaren att genomförandeplanen 

beskriver ett gemensamt sätt att arbeta. Att man strävar efter att göra arbetet på det sättet som man 

har sagt, det som står skrivet i genomförandeplanen. Detta skulle kunna syfta till den rättssäkerhet 

som Socialstyrelsen (2014) förespråkar. Genomförandeplanen kan alltså ur ett isoformistiskt synsätt 

beskriva hur arbetet ska utföras som en normativ grupp av omsorgspersonal (jfr DiMaggio och Po-

well 1983). Varför de tycker att detta är viktigt beskriver respondenterna också ur en praktisk syn-

vinkel, att flera omsorgspersonal träffar omsorgstagaren, och det är inte alltid samma personer som 

utför arbete för samma omsorgstagare. Det kan variera beroende på schema eller personalbrist på 

olika delar av arbetsplatserna som styr var omsorgspersonalen ska arbeta. Alla respondenterna ut-

trycker att det är en viktig del av arbetet med genomförandeplanen att olika omsorgspersonalen som 

ska kunna gå in i genomförandeplanen för att se hur arbetet ska se ut. Respondent D uttrycker det; 

”Det ska vara en hjälp, att det är mer strukturerat för oss (…) Vi jobbar ju inte alltid på 

samma ställe eller med samma… oftast är det ju så att man vet. Men det kan ju vara skönt 

att bara gå och kolla, Jaha hur var det kalle ville ha duschen (…)” - Respondent D 

Respondenterna uttrycker att genomförandeplanen är en trygghet för omsorgspersonalen att kunna 

gå tillbaka och se vad de ska göra. De beskriver särskilt om ny personal är med i arbetsgruppen. 

”Det ska ju vara om det ju vara om det kommer någon ny (…) Som ska kunna… läsa och 

sköta jobbet, utan att behöva fråga. - Respondent F 

!44



”(…)En hjälp, att det är mer strukturerat.Vi har ju en del oskrivna lagar, så för oss som är 

vana ….Jag brukar tänka det ibland som att komma som ny, det är ju inte alltid så lätt.” - 

Respondent B 

Respondenterna berättar att det är vanligt med många nyanställda som är osäkra på hur arbetet ska 

utföras. De tänker att genomförandeplanen också ska vara ett sätt att berätta hur arbetet ska utföras, 

både generellt och i mötet med de enskilda omsorgstagarna. Respondenterna berättar att det är van-

ligt att det är hög rullians på personalen som arbetar som timvikarier, både inom särskilt boende och 

hemtjänst. Flera av respondenterna berättar att det finns en del sätt att tänka, eller oskrivna lagar. 

Sett ifrån Levins (2013) teorier om oskrivna lagar är dessa synsätt som ”sitter i väggarna” och kan 

beskriva sätt att arbeta som sällan är uttalade. Respondenterna beskriver sina oskrivna lagar som 

sätt om hur omsorgspersonalen förmedlar information mellan personerna i arbetsgruppen. En re-

spondent säger att oskrivna lagar exempelvis är att förmedla genomförandeplanen muntligt istället 

för skriftligt i arbetsgruppen. Andra exempel på vad respondenterna syftar till med begreppet 

oskrivna lagar är en överenskommelse om att förmedla hjälpinsatser utöver det som står i beslutet 

eller genomförandeplanen. Detta är något som också tidigare forskning uppmärksammat, exempel-

vis Wästerfors (2012) och Amne (2011) som beskriver hur omsorgspersonal känner ett behov av att 

göra mer än vad de måste för omsorgstagaren för att känna att de gör ett bra arbete. Respondenterna 

ger exempel som att vattna blommor eller torka av möbler och också att bara sitta och prata en 

stund om omsorgstagaren uttrycker ett behov av sällskap. Sett ifrån DiMaggio och Powells (1983) 

teorier kan detta beskrivas som en normativ bild där yrkesgruppen bestämt vad som är viktigt (jfr 

DiMaggio och Powell 1983). 

De flesta respondenter är alltså överens om att genomförandeplanen är viktig och något de använ-

der. Hur den är viktig ses dels att beskrivningen ska vara upprättad och kunna finnas till stöd av hur 

man utför specifika insatser. Dokumentationen fyller ett syfte för arbetet (Socialstyrelsen 

2014,Wikström 2006). 

Hur respondenterna använder genomförandeplanen i sitt dagliga arbetssätt skiljer sig en del ifrån 

från hur de upprättar genomförandeplanen och vad de anser att en genomförandeplan bör innehålla 

för att kunna förmedla hur det praktiska arbetet ska gå till. I det dagliga arbetssättet är samtliga re-

spondenter överens om att kollegorna är viktigast när det kommer till att förmedla informationen 

om hur insatserna ska genomföras.  
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” (…)Både det vi säger och det vi gör är viktigt. På olika sätt. Jag skriver för att få det gjort 

men pratar med andra för att kunna jobba. Hade jag inte pratat med gruppen hade jag inte 

kunnat veta att  ’omsorgstagaren säger så och så när den menar dethär’. Det säger mycket, 

det viktiga extra. ” - Respondent F 

Användandet i det dagliga arbetssättet, det praktiska arbetet med omsorgstagaren, skiljer sig alltså 

generellt sett från vad respondenterna uttrycker som viktigt vid upprättandet. Det kan betyda att de 

skriver och arbetar med genomförandeplanen i sitt arbete med omsorgstagarna, men de skiljer också 

ett arbetssätt ifrån teknologin (jfr Meyer och Rowan 1977). Det praktiska arbetet, tillsammans med 

den formella strukturen vid upprättandet, skapar rationaliserade myter - genom Meyer och Rowans 

teori (1977) om hur ’oskrivna lagar’ bildar nya arbetssätt ( jfr Meyer och Rowan 1977). Att dela 

med sig information omsorgspersonal emellan blir ett legitimt sätt att arbeta eftersom de bildas med 

en gemensam förståelse om hur insatser ska genomföras (jfr Meyer och Rowan 1977). Responden-

terna säger att det tar kortare tid än att läsa igenom alla genomförandeplaner att det är mer effektivt 

att gemensamt förklara förändringar. Särskilt då förhållanden kring omsorgstagaren förändras 

snabbt och tidsbrist gjort det problematiskt att hinna läsa förändringar i genomförandeplanen. Samt-

liga respondenter uttrycker att de tycker att det är viktigt att sköta arbetet effektivt och kunna göra 

mer än vad arbetet kräver, exempelvis genom att vattna blommor och andra liknande arbetsuppgif-

ter. Detta i likhet med vad tidigare forskning visat om hur omsorgspersonal upplever ett bra utfört 

arbete (Wästerfors 2012). 

”Ibland kan det ju vara så att man har omsorgstagare som har 30 minuter på förmiddagen 

med övriga serviceinsatser och ibland innebär det att man torkar av lite extra i köket. Nästa 

gång kanske omsorgstagaren vill att man ska hänga upp tvätten som dom har satt på men 

dom klarar inte att hänga den själv…” - Respondent A 

”Ofta småsaker…. som om någon frågar ’kan du vattna mina blommor?’ så säger man ju 

inte ’Nej det står inte i genomförandeplanen’ utan man bara gör det. Så gör man ju liksom. 

Fast det ska ju egentligen vara beslut på det… städ och så.” - Respondent C 

Trots att respondenterna arbetar på olika arbetsplatser uttrycker samtliga respondenter liknande om 

hur gruppen fungerar. Empirin visar en linje om hur omsorgspersonalen kan förväntas arbeta för att 

göra för att arbeta effektivt också relaterat till andra i yrkesgruppen. Detta jämfört med DiMaggio 

och Powells (1983) teori om hur den normativa inställningen dels relaterar till andra yrkeskunnande 
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inom samma fält men också genom vad respondenterna uttrycker som oskrivna lagar. Dessa oskriv-

na lagar handlar om värderingar som blivit legitima inom gruppen. Det blir underförstått att man 

bedriver arbetet på samma sätt inom yrkesgruppen och delar samma värderingar om att de ser arbe-

tet som legitimt (jfr DiMaggio och Powell 1983,Levin 2013) 

Sammanfattningsvis kan detta ses som att utnyttja den tillgängliga kunskapen man har inom grup-

pen (ovan visat utifrån teoretiska synsätt och likhet med tidigare forskning). I intervjuerna beskrivs 

arbetsgruppen som en tillgång och de flesta respondenterna tycker att det underlättar att kunna ven-

tilera med kollegor vid svåra situationer. En del respondenter nämner även enhetschefen som en del 

av personalgruppen, vilket skulle kunna tyda på enhetschefens närhet till omsorgspersonalen (i lik-

het med Karlssons (2006) slutsatser om hur enhetschefer arbetar närmre baspersonalen idag). Ex-

empel på problem kan vara hur omsorgspersonalen ska tolka genomförandeplanen de läser, eller 

situationer som uppstår i mötet med omsorgstagaren. Omsorgspersonalen kan synliggöra sin okun-

skap och finna stöd genom att rådfråga kollegor. Omsorgspersonalen kan på så sätt minska sitt be-

roende av den formella strukturen och kan då kan handla på ett sätt ämnar gynna omsorgstagaren 

(jfr Ponnert 2010, DiMaggio och Powell 1983).  

6.4 Svårigheter med upprättandet och genomförandet 

6.4.1 Alla ska ha en genomförandeplan 

Samtliga respondenter uttrycker i intervjuerna att det finns svårigheter i arbetet med genomförande-

planerna. Problemen finns både i upprättandet och genomförandet och tidsbrist uttrycks som det 

vanligaste förekommande problemet. Upprättandet ska ske så snabbt som möjligt efter att de blir 

tilldelade uppgiften men senast inom fyra veckor (vilket är kommunens krav). Tilldelningen beskri-

ver de sker beroende på vilka omsorgstagare de blir kontaktperson för. Tidsbristen beskriver re-

spondenterna kan bero på att alla omsorgstagare ska ha en genomförandeplan, även om de bara ska 

ha vissa insatser eller om de avböjt att ha en genomförandeplan. Respondent A ger exempel på hur 

arbetet kan se ut; 
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”Det tar mycket tid när man sitter och gör dom, då har vi 70-80 omsorgstagare och alla ska 

ha en genomförandeplan plus kanske ett hundratal till som har bara larm där det också ska 

vara en genomförandeplan..” - Respondent A 

Även om genomförandeplaner med få insatser inte tar lika lång tid att upprätta så är de många till 

antalet vilket kräver tid. En del av respondenterna uttrycker också att det kan vara svårt att känna 

motivation till att utföra arbetet med upprättandet då genomförandeplaner med få insatser, som ex-

empelvis larm, inte används så mycket i det praktiska arbetet. Respondenterna uttrycker att den här 

typen av dokumentation tar tid att skriva och att man ibland bara hade kunnat gå efter beslutet. Re-

spondenterna säger också att omsorgstagaren måste ha en genomförandeplan upprättad även om de 

tackat nej. Genomförandeplanen blir då inte lika utförlig, utan fokuserar bara kring de beviljade in-

satserna som går efter beslutet.  

”(…)Vi är alltid skyldiga att upprätta en men sen kan ju omsorgstagaren säga nej till att ha 

en och då skriver vi ju en notering i den sociala journalen att dom har avböjt till att ha en 

genomförandeplan” - Respondent A 

Tidigare forskning har visat att rätten att tacka nej till att ha en genomförandeplan bygger på 

lagstadgade krav om individens rätt till självbestämmande (Wikström 2005). Detta kan ses ur Di-

Maggio och Powells (1983) formella, tvingande struktur där omsorgspersonalen ska följa vad som 

är uppsatt av politiska och lagstadgade krav. Den formella strukturen, enligt DiMaggio och Powell 

(1983) kan visa på en stelhet i att den går på rättssäkra krav.  Detta som kravet på värdegrund och 

dokumentation i likhet med vad lagen lagt fram. Respondenterna säger att de respekterar självbe-

stämmandet att tacka nej och ser inte svårigheter i att respektera vad omsorgstagaren har sagt. Istäl-

let menar de på att det tar tid att skriva en genomförandeplan för någon som avböjt, och att bi-

ståndsbeslutet skulle räckt som grund. En respondent säger; 

”Jag kan känna att ibland hade det räckt med att de får beslutet. Vi ska skriva en genomfö-

randeplan även om man inte vill ha en. Så det blir lite konstigt men man skriver ju en ändå 

men säger att den avböjt. ” - Respondent C 

 Respondenterna säger också att det finns en svårighet med att genomförandeplanen inte blir lika 

utförligt gjord beroende på hur mycket tid de har att skriva genomförandeplanen. En respondent 

säger; 
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”Det kanske handlar om man har tid och skriva(…) Så kanske någon inte blir riktigt gjord, 

alltså lika utförlig… För att det är inte alltid man har tid och sitta för det tar ju en stund! 

Ofta får man be om extra tid. Ibland är det stressigt… för det tar ju så mycket tid att 

skriva.” - Respondent E 

Det är viktigt att upprättandet är noggrant menar respondenterna och vill att det ska bli rätt för om-

sorgstagaren. Respondenterna uttrycker att de vill att omsorgstagaren ska kunna finnas med i upp-

rättandet så mycket det går. Här uttrycker respondenterna att upprättandet dels ska ha med beslutet 

men också vad omsorgstagaren vill med insatserna. En respondent säger; 

”Jag vill ju att det ska bli rätt… Jag går ju efter mallen då, den med olika livsfakta men att 

jag vill få med så mycket som möjligt. Vad omsorgstagaren vill. Människor är ju olika.” - 

Respondent D 

Samtliga respondenterna säger att de ser det som en av de viktiga sakerna att det finns tid till om-

sorgstagaren i arbetet. De säger att de vill att så mycket tid som möjligt ges till det praktiska mötet 

med omsorgstagaren. Det kan ses ur en normativ bild för omsorgsarbetarna att omsorgstagaren ska 

komma i första rummet, och därför leder tidsbrist och stress att det finns oro över hur det målet ska 

gå att förenas. Tidigare forskning har också visat liknande resultat (Wästerfors 2012, Ejdemo-Thyni 

och Fors-Bjur 2010). Respondenterna beskriver i intervjuerna att de ibland upplever stress i sitt ar-

bete med genomförandeplanerna men att den stressen i första hand handlar om att de inte skulle 

kunna utföra ett bra arbete för omsorgstagaren och inte att utförandet i sig leder till att de känner sig 

stressade. 

En respondent säger;  

”För då kan man ju tänka att då har det lagds på… och då vet jag inte om den tiden tas… 

tas ifrån vårdtagaren eller(…)Så om det blir så i slutändan att det plockas där så blir det ju 

mindre tid till dom.Det dras in mycket tycker jag. Och man vill känna att man gör ett bra 

arbete när man stänger dörren” - Respondent B 

Sammanfattningsvis har omsorgspersonalen till uppgift att kunna förhålla sig till riktlinjer som kan 

verka motsägande. En viss tveksamhet kring de uppsatta kraven kan innebära en reflektion kring 

vad uppgiften går ut på. Respondenterna ger också förslag på hur de ser alternativa lösningar. Som 

att enbart hänvisa till beslutet rörande mindre insatser som larm, eller då omsorgstagaren avböjt att 
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ha en genomförandeplan. Detta hade kunnat vara tidsbesparande uppger en del av respondenterna. 

Ponnert (2013) beskriver förmågan att kunna ifrågasätta arbetet kan tyda på att personen visar sin 

kompetens i det egna arbetet (Ponnert 2013). Denna kompetens, även om förändringen inte nöd-

vändigtvis är möjlig att genomföra, leder enligt tidigare forskning till ett bättre utfört arbete även i 

andra frågor och en bättre möjlighet att kunna påverka arbetssättet (LeCount 2004, Karlsson 2006). 

6.4.2 Du har väl läst? 

Respondenterna berättar också att det finns situationer där omsorgstagaren kräver eller förväntar sig 

att omsorgspersonalen ska ha läst genomförandeplanen. Vissa av respondenterna ser det som en 

svårighet i arbetet då de inte alltid kommer ihåg vad som står i genomförandeplanen, har tid att gå 

tillbaka eller har haft tid att läsa varandras genomförandeplaner. Respondent C säger; 

”(…)Dom vill att det ska vara så som man sagt. Men man förstår ju dom också, att dom 

tycker det är jobbigt liksom. Sen får man ju inte gå på för mycket för det är ju ändå deras 

integritet eller så.” - Respondent C 

Som tidigare beskrivits berättar respondenterna att de främst löser problem som uppstår genom att 

fördela information muntligt inom arbetsgruppen (se sida 48). Även rörande detta problem beskri-

ver respondenterna att de tenderar att förmedla information mellan varandra för att tillgodose beho-

vet omsorgstagaren har. Trots detta uppstår stundtals problem enligt respondenterna, ofta eftersom 

informationen som förmedlas i arbetsgruppen är av generell karaktär då omsorgstagaren ofta för-

väntar sig kännedom om detaljer. Relaterat till detta har Harnett (2010) i sin forskning sett hur be-

hovet av detaljer, de små sakerna, ofta är viktigare än beslutet av insatserna (Harnett 2010).  

Omsorgstagarens förväntningar på detaljkännedom, vilket kan vara vad omsorgstagaren efterfrågar, 

kan innebära ett problem för omsorgspersonalen. Dock visar tidigare forskning att individuella pla-

ner är en form av dokumentation men också att den kan användas i det praktiska arbetssättet på ett 

sätt som ser över hjälpbehov och visar vad som är viktigt för omsorgstagaren i sin livssituation 

(Harnett 2010, Thörnquist 2004, Amne 2001, Tu et al 2006) Att se dessa behov kan stärka relatio-

nen mellan omsorgsarbetare och omsorgstagare och öka en förståelse omsorgstagarens situation 

(Ejdemo-Thyrni och Fors-Bjur 2010, Ingvad 2003). Respondenterna uttrycker sammanfattningsvis 
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en svårighet att utföra arbetet när de inte hinner läsa planen men uttrycker också en förståelse ge-

nom, som respondent C uttrycker det: ”Dom vill att det ska vara så som man sagt” 

6.4.3 Begränsningar 

Ett par av respondenterna uttrycker också en svårighet i att de inte får skriva allt de önskar att ge-

nomförandeplanen ska innehålla. Det rör sig oftast om HSL (Hälso- och sjukvårdslag 1982:763)-

relaterade saker eller om omsorgstagaren har missbruksproblematik. Anledningen till att de inte får 

skriva om HSL-relaterade ämnen är för att dessa insatser ligger under HSL-lagstiftningen och ge-

nomförandeplanen ligger under SoL (Socialtjänstlag 2001:453). Det är skillnad i under vilket lag-

verk genomförandeplanen och dess dokumentation sker enligt. Förklaringen till varför omsorgsper-

sonalen inte får skriva om missbruksproblem är för att de inte anses relevanta för uppgiften (se So-

cialstyrelsen 2014). 

En respondent som tycker att detta kan vara svårt säger; 

”Det som vi vill veta som är viktigt i vår första kontakt är sådant vi inte får skriva i vår ge-

nomförandeplanen. Vi får inte skriva om sjukdomar, vi får inte skriva om någon är varanbe-

handlad eller om någon har insulinbehandlad diabetes (…) vi jobbar ibland med omsorgsta-

gare som är missbrukare där man kan hitta sönderslaget glas, använda nålar på golvet eller 

hotfulla situationer men det går inte heller att skriva i genomförandeplanen. Och det är ju 

något som är väldigt användbart för oss som personal att veta när man åker dit.” -Respon-

dent A 

En annan respondent som uttrycker att det finns svårigheter i att HSL och SoL insatser är separera-

de säger;  

”Jag menar hamnar du ner på lasarettet så kan ju inte dom läsa den. Då tycker jag att dom 

hade kunnat gå in och läsa för det står ju precis i en genomförandeplan vad han behöver 

hjälp med (…)ja jag tycker dom skulle kunna gå in och läsa i genomförandeplanen men så 

ringer de upp och ställer frågor…” - Respondent B 
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Detta bygger på politiska beslut som är till för individens trygghet och integritet (Socialtjänstlagen 

2001:453, Hälso och sjukvårdslagen 1982:763). Dessa begränsningar kan utgöra ett problem för 

omsorgspersonal såväl som omsorgstagare men utgör detta till trots ett skydd omsorgstagarens rät-

tigheter. Genom politiska och lagstadgade beslut är detta en del av den formella struktur som ge-

nomförandeplanen måste förhålla sig till. Tidigare forskning har problematiserat dessa skillnader 

och funnit svårigheter för omsorgspersonal att förhålla sig till dessa krav och de olika synsätt som 

detta kan innebära (Thörnquist 2004). 

Att inte kunna känna att man som omsorgspersonal inte får skriva allt som upplevs som relevant i 

planen kan relateras till tidigare forskning om att omsorgspersonalen ofta vill ha mer information 

om omsorgstagaren för att kunna upprätta planerna, såsom utredningar eller sjukvårdsanteckningar 

(Nilsson och Tillberg-Matsson 2012). Detta blir dock en omöjlighet, då sekretessbestämmelserna 

som är till för att skydda individen inte tillåter detta.  

6.4.4 Anhörigas åsikter 

Vissa av respondenterna berättar att en svårighet kan vara att anhöriga kan vilja påverka planen på 

ett sätt som inte går i linje med intentionen med genomförandeplanen. Respondenterna berättar att 

anhöriga dels kan vara en resurs där de kan täcka upp och förstärka vad omsorgstagaren vill få sagt 

i genomförandeplanen. Genomförandeplanen kan också vara ett sätt för anhöriga att se vad som är 

överenskommet  

Respondenterna uttrycker också ett problem när anhöriga vill en sak och omsorgstagaren har gett 

uttryck för något annat. Vad det kan vara konflikter kring är oftast sådant som rör sig om dagliga 

vanor hos omsorgstagaren.  

”Det händer att omsorgstagaren vill en sak och anhöriga vill någonting helt annat och vi då 

har ju lagar om självbestämmande att utgå ifrån så vi måste ju fokusera på vad omsorgsta-

garen ger uttryck för, vad omsorgstagaren vill… Det är inte så att vi inte tar hänsyn till an-

hörigas önskemål så mycket som möjligt -men om det är två helt skilda saker så måste vi ju 

gå på vad omsorgstagaren vill.(…) mamma har alltid ätit gröt i alla tider till frukost. Ja, fast 

idag ville mamma ha kaffe och smörgås till frukost. Nu ska man ju inte lägga sin egen vär-

dering i jobbet men om nu en person absolut inte vill ha gröt till frukost utan vill ha kaffe 
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och smörgås kan ju den personen få kaffe och smörgås istället för att bli serverad gröt och 

kanske inte äta.” - Respondent A 

”Matvanor… om när man vill äta middag. Eller promenader och då är det ju beslutet men 

ibland kanske mamma hellre vill sitta och prata och så och då gör man ju det. Det är ju om-

sorgstagaren som bestämmer, och då försöker man ju fixa det” - Respondent C 

Respondenterna uttrycker dock att de oftast kan försöka medla med de anhöriga och hänvisa riktlin-

jer om självbestämmande (kommunens riktlinjer, Socialtjänstlag 2001:453). De säger att lagen och 

regelverket kan kan vara en trygghet eftersom anhöriga då oftare accepterar vad som är sagt. Möj-

ligheter till förändringar går också att genomföra i linje med vad anhöriga önskar, om det går ihop 

med vad omsorgstagaren uttrycker. Respondenterna uttrycker i sitt möte med anhöriga att lagstift-

ningen också vara ett stöd för att försvara omsorgstagarens rätt till självbestämmande och att detta 

reflekterar ner till att gälla de till synes små sakerna såsom matvanor. Som Hartnett (2010) beskri-

ver, de små sakernas betydelse för omsorgstagaren (Hartnett 2010) . Detta uttrycker samtliga re-

spondenter är viktigt eftersom det utöver insatserna ska finnas utrymme för att den enskilde om-

sorgstagaren att vara med och bestämma i sin egen livssituation. 

Genom att se hur dessa till synes små saker betyder något för individen visar respondenterna också 

på att de kan reflektera över situationen utifrån sitt yrkeskunnande (Ponnert 2010, LeCount 2004). 

Självbestämmande kan leda till ökad känsla av empowerment (egenmakt) för individen, något som 

tidigare forskning har visat ha positiv effekt på individens livssyn (jfr Tu et al 2006; Amne 2001) 

7 Sammanfattning och slutdiskussion  

I det här avsnittet vill jag sammanfatta vad jag kommit fram till i mina resultat och hur dessa relate-

ras till mitt syfte och frågeställningar. Jag vill här öppna upp en diskussion om hur resultatet kan 

tolkas och möjliga infallsvinklar till hur man kan bedriva fortsatt forskning.  

Enligt rådande riktlinjer ska genomförandeplanen berätta hur en biståndsbedömd och beslutad in-

sats ska genomföras. Respondenterna i studien visar en stor tilltro till biståndsbeslutet (som går i 

linje med lagstiftningens krav) och använder det som stöd både i upprättandet och utförandet av ar-

betet. Att följa den formella strukturen beskrivs av respondenterna som en trygghet men skulle ock-
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så kunna liknas vid en osäkerhet i den egna yrkesrollen (jfr. Meyer och Rowan 1977; Ponnert 

2010). Respondenterna återberättar i intervjuerna genomgående dilemmat kring denna balansgång. 

Sättet de uttrycker detta på är att berätta hur kravet på dokumentation gör att de upplever att de bör 

handla på ett visst sätt men ser begränsningar i det. Samtidigt upplever de den formella strukturen 

som en trygghet då den är rättssäker för både omsorgspersonal och omsorgstagare.  

I upprättandet av genomförandeplanen träffar respondenterna omsorgstagaren i varierande utsträck-

ning. Avgörandet om när genomförandeplanen bäst blir upprättad under de 4 veckorna (kommunens 

krav) de har till förfogande varierar mellan respondenterna. Här visar de också tecken på sitt egna 

yrkeskunnande där de gör avvägningar beroende på hur de tolkar uppgiften och hur mycket infor-

mation de väljer att hämta från omsorgstagaren. Nivån av säkerhet i yrkeskunnandet kan också ses 

ur olika synvinklar. Att vissa respondenter avgör att det är mest fördelaktigt att i högre utsträckning 

förlita sig på den formella strukturen kan bero på att de visar upp ett tankesätt om vad som är mest 

effektivt och rättssäkert. Detta kan relateras till vad Ponnert (2010) beskriver som en större tilltro 

till den formella strukturen med följd att de då riskerar tappa bort omsorgstagaren i den personcen-

trerade bilden. Detta kan relateras till tidigare studier (se Wikström 2005; Foster et al 2006 mfl). Att 

följa en formell struktur kan också betyda att respondenterna genom att se till effektiviteten och 

rättssäkerheten bedömer att detta är vad som är mest fördelaktigt för omsorgstagaren eftersom det 

då blir en bedömning som fokuserar mer kring de beslutade insatserna. Att ta längre tid innan upp-

rättandet av genomförandeplanen skulle då alternativt kunna ses som att respondenterna upplever 

att de behöver ha tryggheten från detaljer för att känna sig mer säkra på hur de väljer att skriva ge-

nomförandeplanen.  

Det finns också skillnader i hur respondenterna benämner individen som vårdtagare eller omsorgs-

tagare i intervjuerna, detta gäller både hemtjänst och särskit boende. I mötet med enhetscheferna 

under studiens gång har dessa använt benämningen omsorgstagare och detta har legat bakom valet 

att använda omsorgstagare som begrepp i denna studie. Tidigare forskning har diskuterat skillnaden 

bakom ett patogent respektive salugent förhållningssätt som skillnaden bakom begreppen vårdtaga-

re och omsorgstagare kan syfta till (Thörnquist 2004). Denna studie har inte i större utsträckning 

lagt vikt vid dessa skillnader. Att forska vidare på hur omsorgspersonal använder de olika begrep-

pen och i vilka sammanhang skulle kunna ge bättre inblick i hur omsorgspersonal ser på sitt arbete 

och förhållandet till den hjälpsökande.  
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Respondenterna uttrycker i denna studie att genomförandeplanen skrivs för både omsorgstagaren 

och omsorgspersonalen. För omsorgstagaren uttrycker respondenterna att genomförandeplanen in-

nebär en trygghet i att insatserna genomförs på ett sätt de kommit överens om. Vidare innebär detta 

en rättssäker aspekt i form av dokumentation i likhet med vad tidigare forskning visar (Wikström 

2006). För omsorgspersonalen ser respondenterna en fördel i att kunna gå tillbaka och läsa hur arbe-

tet ska utföras och ett bra sätt för nyanställda och timvikarier att kunna läsa hur insatserna beskrivs. 

Respondenterna beskriver dock även att de har en del oskrivna lagar som påverkar hur arbetet med 

genomförandeplanen översätts i det praktiska arbetet. De oskrivna lagarna bildar rationaliserade 

myter där arbetet skiljer sig från teknologin, det förväntade arbetssättet, men ändå skapar en effekti-

vitet i att arbeta mot den formella strukturens mål (jfr. Meyer och Rowan 1977).  De rationaliserade 

myterna visar sig genom att omsorgspersonalen i studien väljer att se arbetet exempelvis genom att 

gå tillbaka och effektivisera arbetet genom att ta tillgång av personalgruppen, och också hur de tol-

kar arbetet utöver vad som står i genomförandeplanen. Detta exempelvis genom att kunna använda 

för insatserna avsatt tid för att göra sådant som bättre följer omsorgstagarens behov för dagen, som 

att sitta och prata istället för att gå en promenad. Oskrivna lagar kan också tyda på att utföra arbete 

som inte står beslutat om som till exempel vattna blommor eller hänga upp tvätt. Teknologin, som 

Meyer och Rowan (1977) beskriver, går sällan att helt återskapa i verkligheten. I intervjuerna visar 

dock respondenterna, genom en vilja att se till individens behov, att de förstår den formella struktu-

rens intentioner med genomförandeplanen och dess värdegrund. Här kan man se det som att re-

spondenterna visar på att de till synes små sakerna värdesätts av både omsorgspersonal och om-

sorgstagaren, något som kan relateras till tidigare forskning (Harnett 2010; Wästerfors 2012; Amne 

2001 mfl) om hur de till synes små sakerna skapar en helhetsbild för individen. Ur en genusaspekt 

har det tidigare bedrivits forskning om hur detta kan tolkas relaterat till genus (se exempelvis Elias-

son-Lappalainen 2005; Karlsson 2006). Denna studie visar inte en sådan aspekt. Det är detta till 

trots ett ämne som kan bli aktuellt att bli vidare bli beforskat i kommande arbeten.  

Till svårigheterna i arbetet med genomförandeplanens upprättande och hur de översätter genomfö-

randeplanen i praktisk handling i denna studie ser respondenterna tidsbrist som en viktig betydande 

faktor. Till upprättandet beskriver respondenterna att de har många genomförandeplaner som ska 

upprättas och att genomförandeplanerna skiljer sig i omfattning beroende på hur många insatser och 

därmed hur omfattande genomförandeplanen blir. Det finns också funderingar över om tiden till 

upprättandet hämtas från arbetet med omsorgstagaren. Tidsbristen kan även göra att de ibland har 

svårt att uppfylla omsorgstagarens förväntningar om att ha läst genomförandeplanen. Omsorgsper-
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sonalen ser detta som ett problem samtidigt som de visar förståelse till varför omsorgstagaren har 

dessa förväntningar. Det är möjligt att tolka att omsorgstagaren vill kunna känna egenmakt i sin si-

tuation och värdesätta sin förmåga att bestämma över sitt eget liv. Stor del av tidigare forskning har 

visat att det här är viktigt för omsorgstagarens positiva syn på livet (se Eliasson-Lappalainen 2005; 

Ingvad 2003; Tu et al 2006; Amne 2001; Harnett 2010; Wikström 2006). 

Vidare uttrycker respondenterna att genomförandeplanen har sina begränsningar, vilket kan vara 

problematiskt. Dels då omsorgstagarna söker vård och också för omsorgspersonalens arbetsmiljö. 

Detta kan vara på grund av omsorgstagarens levnadsvanor exempelvis missbruk men också andra 

faktorer som leder till en problematisk arbetsmiljö. Genomförandeplanen är inte tänkt att ta upp 

dessa frågor då det inte hör till uppgiften (se socialtjänstlagen; socialstyrelsen 2014). En möjlig och 

intressant ingång till vidare forskning hade varit att fortsätta problematisera kring detta och hur det 

påverkar arbetet. Hur kan omsorgspersonalen utföra sina uppgifter i en arbetsmiljö som kräver en 

ökad riskmedvetenhet? Hur kan omsorgspersonalen få kunskap och redskap att att hantera detta? 

Slutligen kan mötet med anhöriga ibland innebära ett ställningstagande från omsorgspersonalens 

sida då de får hänvisa till omsorgstagarens rätt till självbestämmande även i mötet med anhöriga. 

Här finner respondenterna i studien stöd i den formella strukturen så som lagar och riktlinjer. Vissa 

respondenter problematiserar dock vidare och visar en bild av sina egna åsikter om hur omsorgsta-

garen ska få välja i även till synes mindre vardagliga saker i den mån de går. Detta kan ses som att 

de värderar omsorgstagarens rätt till självbestämmande som kan ge en förutsättning för omsorgsta-

garen att känna egenmakt i sitt eget liv. 
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