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Abstract 
 

The purpose of the study is to describe and analyze how different professions in elderly 

care perceive the need for change and how they respond to challenges the elderly care is 

facing with an increasing heterogeneous generation of elderly in need of care. Further 

the study wants to describe and analyze differences between the professions perception 

of needs for change. Through this the study can contribute to increase knowledge in the 

area of an increasing heterogeneous generation of elderly people and its response to the 

needs of care. The empirical material has been collected through five semi-structured 

qualitative interviews where different employee positions in elderly care have been rep-

resented. One focus group has also been conducted. The empirical material from these 

interviews has thereafter been analyzed through the concept of salutogenic approach, 

forty talists and the third age. The result and conclusions shows that there are similar 

opinions about the importance of the quality of healthcare in the elderly care. The dif-

ferent employes work with the specific needs of the elderly in different ways and have 

overall similar goals. The results and conclusions confirm how communication lacks 

differently in the cooperation with each other. The employes believe that their interac-

tion and cooperation with each other is important for the prospective work with future 

elderly care. 
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1 Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 

I Socialstyrelsens lägesrapport 2017 framförs det hur åldersfördelningen i Sverige och i 

andra länder förändras snabbt. En ökande andel äldre och en minskande andel yngre 

innebär en hög och ökande medellivslängd. Enligt statistiska centralbyrån (2015) har 

befolkningen över 65 år ökat de senaste åren och förväntas fortsätta stiga fram till år 

2035 (a.a.). Sedan 2013 har fler kommuner tagit över ansvaret för den kommunala hälso- 

och sjukvården och allt fler kommuner utför hemsjukvård i ordinärt boende (Socialsty-

relsen, 2017:11-13). Dagens äldreomsorg ska innebära att den äldre har valfrihet samt 

bo och leva självständigt under trygga förhållanden och med möjlighet till en aktiv var-

dag tillsammans med andra enligt Socialtjänstlagen 5kap 4§. 

 

I en studie från 2006 beskriver Henna Hasson och Judith Arnetz (2006:469) hur indu-

striländer som Sverige, Storbritannien och Kanada omorganiserat vården av äldre från 

långtidsvård institutioner till mer samhällsbaserade vårdboenden och vård i privata hem. 

Innebörden av detta är att de äldre som får vård i hemmet eller vårdhem har fler bestå-

ende funktionshinder och komplexa hälsobehov än tidigare. Det är även känt hur äldre-

omsorgen blivit mer medicinskt och tekniskt sofistikerad vilket ställer nya krav av äldre 

om vårdpersonalens kompetens och färdigheter (a.a.). Organisationsförändringar påver-

kar allt från ledning till vårdboenden och vård i privata hem. Det innebär att det är en 

utmaning att tillgodose välbefinnande, deltagande och valfrihet i äldrevården genom att 

använda bästa tillgängliga kunskap i fältet. Till exempel har äldre människors erfaren-

heter blivit en mer individuell centrerad vårdplan. Vårdmodellen är till för att förbättra 

autonomi inom äldreomsorgen genom att fokusera på individuella vårdplaner och stöd 

till anhöriga som ses som viktiga resurser att hjälpa den äldre. Personcentrerad vård ses 

även som en kulturförändringsrörelse. Vikten i att sociala tjänster ska kontextualiseras 

till individuella tjänster har blivit större (Evertsson & Rosengren, 2014:994-995).  

 

Ekman (2015:5) menar att fler i befolkningen kommer leva till 100 år. Vidare menar 

Ekman att gruppen äldre är stor och heterogen och omfattar alla från pensionsåldern och 

uppåt. Vilken ålder som än berörs är de individuella skillnaderna stora och heterogeni-

teten måste beaktas. De äldre måste ses utifrån  sin heterogenitet och de olika krav, öns-

kemål och behov individerna har (a.a.). Äldre som en heterogen grupp innebär att vissa 
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behöver avancerad vård och andra behöver bara hjälp med det allmänna hushållsarbetet. 

Denna förändring av leverans av äldreomsorgstjänster har haft konsekvenser för vård-

praxis. Den höga omsättningen bland äldre personer bidrar till att vårdpersonal är en 

stor angelägenhet i många länder och har ofta omfattats av brist på kompetensutveckl-

ing, hög arbetsnivå, stress och låg arbetsnöjdhet (Hasson & Arnetz, 2006:469). Ett syn-

ligt ledarskap av chefer inom äldreomsorgen som uppmuntrar all vårdpersonal att för-

bättra vårdkvaliteten bör därför beaktas (Evertsson & Rosengren, 2014:994-995). 

 

Svenska statens offentliga utredningar (SOU 2007:037) påtalar en förändring när 40-

talisternas vårdbehov ökar. En anledning till ökningen är att 40-talisterna är en stor ge-

nerations kull som påverkar mängden äldre som kommer vara i behov av vård och om-

sorg. Det förväntas samtidigt som ett ökat vårdbehov hos 40-talisterna sker att 60-talis-

terna kommer in i pensionsålder, vilket innebär ökade pensionskostnader och minskad 

andel  förvärvsarbetare.  Förändringarna med 40- och 60-talisterna är en av anledning-

arna som kräver förändring inom äldreomsorgen. Enligt Myndigheten för vård-och om-

sorgsanalys (2017) kommer också morgondagens äldre ha skilda önskemål om hur de 

vill få sina omsorgsbehov tillgodosedda – önskemål som kräver anpassningar jämfört 

med dagens äldreomsorg.  

 

Enligt socialtjänstlagen 4:1 (SFS 2001:453) anges att  “den enskilde ska genom bistån-

det tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans 

eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv”. Det beskrivs vidare i socialtjänst-

lagen 5:1 att: “Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva 

ett värdigt liv och känna välbefinnande.” I stycke två i samma paragraf beskrivs att: 

“Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo själv-

ständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap 

med andra.” Lag (2010:427). 

 

För att möta framtida behov hos en åldrande befolkning krävs samverkan mellan perso-

nal över äldreomsorgens organisationsgränser, där kontinuerligt samarbete förbättrar 

den framtida äldreomsorgen (Evertsson & Rosengren, 2014:997). Inriktningen för 

denna studie är därmed olika befattningar inom omsorgsförvaltningen, riktat mot hem-

tjänst. I studien har vi inriktat oss på hemtjänstpersonal, enhetschef, biståndshandläg-

gare samt verksamhetsutvecklare. Valet av befattningar inom kommunen är utifrån att 

få en helhet i äldreomsorgens arbete och tankar inför framtiden. 
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1.2 Problemformulering 

Med bakgrund av den lagstadgade ordningen samt kommunens eget ansvar att leverera 

de äldre medborgarna service, väcktes intresset och nyfikenhet inför det sociala arbetet 

i äldreomsorgen. Den komplexa situationen äldreomsorgen står inför skapar grunden till 

intresset för studien av morgondagens äldre.  

Desto äldre vi blir ju mer ökar sannolikheten att vi behöver hjälp från någon i vår om-

givning. Agneta Törnquist (2004:13) beskriver hur endast ett fåtal äldre klarar sig helt 

utan hjälp från vård och omsorg livet ut. Samtidigt betonar Magdalena Elmersjö 

(2014:38) hur uttryck och upplevelser av omsorgsbehov och att vara beroende av andra 

är lågt värderat i samhället. Omsorgsarbete innebär inte bara den fysiska handlingen att 

ge omsorg utan även den relationella delen av mötet mellan omsorgsmottagaren och 

omsorgsgivaren (a.a.). 

Att vara hälsosam och ha en fungerande fysik är något som de flesta individer strävar 

efter, men när vården en dag behövs efterfrågar individerna att en kvalificerad vård- och 

medicinsk kompetens uppfylls av de som utför tjänsten (Harrefors, Sävenstedt & Ax-

elsson 2007:353). Utifrån ökningen av äldre i behov av vård och omsorg i kombination 

med ny generation som spås ha andra krav och önskemål än tidigare generationer så står 

framtidens äldreomsorg inför en stor och spännande utmaning (Evertsson & Rosengren 

2014:994).  

Den tidigare forskning vi framför visar att en kunskapslucka finns både i planering och 

samarbete inför framtidens äldreomsorg och även hur personalen upplever sitt arbete 

inom hemtjänst och vårdboende. Hur ska äldreomsorgen bemöta utmaningen och går 

det att förbereda sig? 

 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur verksamma inom äldreomsorgen 

uppfattar behov av förändringar och hur de bemöter utmaningar som äldreomsorgen står 

inför med en ökande heterogen generation äldre i behov av vård och omsorg. Vidare vill 

studien beskriva och analysera skillnader mellan olika befattningars uppfattning av be-

hov av förändringar. Genom detta kan studien bidra med ökad kunskap inom området 

med en ökande heterogen generation äldre och dess bemötande av önskemål och behov 

av vård och omsorg.  
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Ovanstående tankar genererar i följande frågeställningar: 

• Hur uppfattar verksamma inom omsorgsförvaltningen att kraven inom äldre-

omsorgen kommer att förändras? 

• Vilka förändringar krävs att äldreomsorgen gör enligt verksamma inom om-

sorgsförvaltningen för att kommande generationer ska få den vård och omsorg 

de önskar och är i behov av? 

• Vilka skillnader finns det mellan olika befattningars uppfatttningar om kom-

mande behov av förändringar inom omsorgförvaltningen?  

 

1.4 Avgränsningar 

Studien har en övergripande genomgång utan differentiering på klass, genus och etnici-

tet.  

 

1.5 Disposition 

Nedan reodgörs studiens disposition. I efterkommande kapitel så kommer tidigare forsk-

ningen presenteras uppdelad i olika underavsnitt för att ge grundläggande kunskap inom 

området samt påvisa den kunskapslucka som finns. Uppdelningen ska också skapa en 

möjlighet för att lättare kunna förstå forskningen gentemot insamlat material.  Därefter 

presenteras de valda teoretiska utgångspunkterna som hjälper till med analysen av det 

insamlade materialet. Vidare i nästa kapitel kommer vilken metod och metodologisk 

övervägande som har gjorts i studien att presenteras. I efterföljande kapitel kommer re-

sultatet och analys av studien att presenteras och sist kommer en avslutande diskussion 

presenteras med förslag till vidare forskning.  

 

2 Tidigare forskning 

Följande kapitel kommer redogöra för tidigare forskning. De sökord vi främst använt 

oss av är framtidens äldreomsorg, elderly care, tredje åldern, morgondagens äldre, fu-

ture elderly care. I första avsnittet behandlas utmaningar för organisationer vilket är 

sammankopplat till studiens frågeställningar då krav, förändringar och behov belyses i 

förhållande till framtidens äldreomsorg. I andra avsnittet behandlas äldres uppfattningar 

och kommande behov. I det tredje avsnittet behandlas personalens uppfattning av arbe-

tet inom äldreomsorgen. Fjärde avsnittet behandlar forskares uppfattning av äldres kom-

mande behov och krav, vilket skapar en grundsyn av framtidens äldreomsorg. Femte 

och sista avsnittet behandlar en vårdinriktad äldreomsorg samt anhörigas ansvar, vilket 
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berör anhörigas roll och förändringen från omsorgsinriktad till sjukvårdsinriktad äldre-

omsorg. Gemensamt utgör samtliga teman en kunskapsbakgrund om vilka  utgångs-

punkter forskningen anser är viktiga vid arbetet inom äldreomsorgen på olika nivåer. 

Vård och omsorg är ett omfattande område, trots detta har det varit svårt att hitta relevant 

tidigare forskning. Det som hittats har dock varit mycket intressant och givit en stor 

relevans för vår studie. 

 

2.1 Utmaningar för organisationer 

Omorganisering kommer i första hand från beslut av politiker i rådande kommuner. Pa-

ula Evertsson och Kristina Rosengren (2014:994-995) har i en kvalitativ studie utfört 

intervjuer med politiker i en mellanstor stad i Sverige. Intervjuerna behandlade de lokala 

politikernas erfarenheter av en pågående planeringsprocess för äldreomsorg i framtiden. 

Författarna framför att det i den tidigare forskningen framkommer att det finns få studier 

som undersökt äldreomsorgens synvinkel från politikernas beslut. De poängterar vikten 

i att studera en förändring av vårdens fokus på en politisk nivå, detta då politiker och 

äldreomsorgs förvaltare båda är involverade i planeringsprocessen (a.a.). 

 

I Sverige får cirka 159 000 äldre personer hemvård eller hemtjänst som tillhandahålls 

av en av de 290 kommunerna som ansvarar för socialtjänsten. För att möta de framtida 

behoven hos en åldrande befolkning krävs samverkan mellan partiledningen och orga-

nisationer. Ledarskap under en förändringsprocess är centralt för att förbättra äldre-

omsorgen genom att integrera organisationens vision och uppdrag med de politiska be-

sluten. Dessutom måste olika intressenter samarbeta för att förbättra vårdkvaliteten. So-

cialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdsorganisationer är tillsammans komplexa system 

som i en omorganisering är beroende samt påverkar varandra och blir ett slags tankesy-

stem vilket slutligen på bästa sätt ska fungera inom en organisationskultur. Organisat-

ionsförändringar påverkar allt från ledning till operativa aktiviteter (Evertsson och Ro-

sengren 2014:995). Samarbetet mellan olika ledningsnivåer (mikro, meso och makro) 

medför en utveckling av äldreomsorg av hög kvalitet för en åldrande befolkning. Mik-

rofasen beskrivs som “upptining, avvecklingsfasen” meso som ”förändringen äger 

rum”, och makro med att “permanent byta”. En effektiv prestationshantering kräver bra 

planering, till exempel behövs en korrekt beskrivning och kunskap av situationen/pro-

blemet och användning av resurser anpassade till uppgiften. I både hemtjänst och boen-

deomsorgs organisationer är den rådande uppfattningen att cheferna är ansvariga för att 
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genomföra bevisbaserade insatser. Dessutom finns det behov av en gemensam vision 

och strategi för att säkerställa att processer kommer till utlopp. Information upprätthålls 

genom synligt ledarskap i en organisation som uppmuntrar alla aktörer att förbättra 

vårdkvaliteten till exempel inom äldreomsorgen. Allt från chefer till sjuksköterskor är 

nyckelpersoner för att genomföra pågående förändringar med att öka medverkan och 

förbättring inom äldreomsorgen. Under en förändringsprocess där det handlar om att 

utveckla äldreomsorg av hög kvalite för den åldrande befolkninngen är vikten stor att 

genomförandet utförs och lyfts fram av en omvårdnadsfördelning som är rätt lämpad 

(Evertsson och Rosengren 2014:997;1000-1001).  

 

Vidare har Ilija Batljan (2007:15-19;21) i sin avhandling gjort en kvantitativ undersök-

ning utifrån datakällor och register. Syftet med avhandlingen var att presentera utveck-

lade metoder för demografiska framskrivningar av framtida behov av vård och omsorg 

samt att analysera hur de förväntade demografiska förändringarna kommer att påverka 

framtida behov av äldreomsorg. Författaren menar att äldrevården är en viktig del av 

den skandinaviska välfärdsstaten. Vidare nämns hur det ökade antalet äldre personer 

och de ojämnt fördelade vårdbehoven för åldersgrupper leder till oro och funderingar 

för många äldre och hälso-sjukvården. Samtidigt är kostnader en viktig del av plane-

ringen och kommer göra det komplext. Batljan belyser hur kostnader och den framtida 

ökningen av äldreomsorg kommer påverka välfärdsstaten. Det framkommer att den 

främsta anledningen till att förändringen i befolkningens ålderssammansättning påver-

kar kostnaderna för hälso- och sjukvård är att omsorgsvårdförbrukningen inte är jämnt 

fördelad mellan åldersgrupper. Det framkommer att många länder lämnar denna typ av 

information utanför för beslutsfattare. Det finns också en brist på en vetenskapligt base-

rad metodik för att genomföra prognoser om framtida kostnader för långtidsvård (a.a.). 

 

Omorganisering i Sverige fungerar så att parlamentet och regeringen fastställer politiska 

mål och direktiv genom lagstiftning och ekonomiska styråtgärder. På regional nivå an-

svarar 21 landsting för tillhandahållande av hälso- och sjukvård. Slutligen, på lokal nivå, 

sedan den 1 januari 1992, har Sveriges 290 kommuner omfattande ansvar för långsiktig 

service och vård för äldre och funktionshindrade. Det framkommer i forskningen att 

omsorgsarbetet ofta är karakteriserat som kvinnodominerande och behöver en ny tanke-

gång och utmaning för att bli mer jämlik. Författaren menar att det i planering inför 

framtidens vård finns ett behov av omfattande prognoser som kombinerar statistik och 

hälsotrender och att det finns många resurser att utgå ifrån. Den nuvarande ökande 
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åldrande befolkningen kräver att alla länder uppskattar de framtida kostnaderna för lång-

tidsvård. Det är ett hjälpmedel inför prioriteringar för utbildning, hälsovetenskap och 

kapitalinvesteringar. Värdet av prognoser och scenarier av detta slag tas idag inte till 

nytta. Modeller och scenarier är viktiga verktyg för utformningen av den offentliga po-

litiken. Modellerna kan vidare användas vid planering för framtida fördelning av resur-

ser för att tillgodose behovet av långtidsvård.  Författaren betonar hur utvecklingen av 

vården för äldre utgör stora skillnader mellan kommunerna i Sverige eftersom varje 

kommun har egna bestämmelser. Vidare är också antalet äldre och det varierande beho-

vet en skillnad mellan kommunerna men att de gemensamt har en historisk brist på cen-

tral planering efter behov. Därför är det viktigt att utveckla planering enligt behov på 

lokal nivå. Batljan framför även hur det är en stor skillnad mellan behov och efterfrågan 

och vikten att diskutera förhållandet mellan termer som behov, efterfrågan och använd-

ning. Det faktum att personer med samma funktionsbegränsningar kan bedömas, känna 

eller ha olika behov betonar att begreppet behov är ett kommande dilemma i framtida 

planering (Batljan 2007:22-26). 

 

Enligt Gustafsson (2015:21) handlar utmaningen att hantera den ökande åldrande befolk-

ningen främst om att hur man ska kunna jobba salutogent med de äldre själva genom att 

skapa meningsfulla aktiviteter. Det finns även en andra utmaning vilket är att skapa en 

god människosyn och skapa nya attityder vilket handlar mer om organiseringen för äldre 

och hur man ska förmedla vad som förväntas av medarbetarna. Fokuset ska ligga på att 

den äldre ska ha sitt självbestämmande och ha ett kundfokus och inte ett organisations 

fokus. Detta är något som påverkar hela äldreomsorgens organisering och har utgångs-

punkt i den äldres enskilda rättigheter. Äldreomsorgens ansvar har decentraliserats från 

att staten har haft ansvaret av organisering och innehåll i dagens äldreomsorg till att nu 

kommunerna har fått överta ansvaret. Tanken är att det ska vara ett mer omsorgstagarnära 

arbete och att finna en lokalt anpassad omsorg. I och med detta blir omsorgen normali-

serad och av institutionaliserad (a.a.). 

2.2 Äldres uppfattningar om kommande behov 

Christina Harrefors, Stefan Sävenstedt och Karin Axelsson (2007:353-354) har tillsam-

mans skrivit en kvalitativ studie om den “tysta revolutionen” som de kallar den drama-

tiskt ökande andelen äldre. Författarna vill framföra hur det tillkommer ökning av hem-

baserad vård av äldre personer över 60 år, som kommer att kräva vård i sina privata 

hem. De beskriver hur tanken om "hemmet" som en plats för integritet står i skarp 
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kontrast till "hemmet" som en plats för arbete för vårdpersonal där äldre får vård och 

omsorg. Studien fokuserar och belyser på uppfattningar om bästa omsorg bland äldre 

personer som fortfarande är hälsosamma och boende med en frisk partner i privata hem. 

Syftet med studien var att beskriva utifrån de äldres perspektiv och ta till vara på deras 

uppfattningar om hur de vill bli omhändertagna, ur ett perspektiv av att bli i behov av 

hjälp med personlig vård i framtiden (a.a.). 

Studien var utförd med individuella intervjuer med stöd av vinjetter som var utformade 

av olika scenarion. Det var en variation av äldre från sex olika platser som represente-

rade byar och större städer i norra Sverige.  Författarna nämner hur europeiska och andra 

länder i västvärlden kommer stöta på en drastisk demografisk förändring eftersom anta-

let äldre ökat. Vidare beskrivs hur frihet och självständighet är en mänsklig rättighet att 

kunna fatta egna beslut vilket inte blir lika självklart vid en situation där man blir bero-

ende av vård. Det kan ibland resultera i en känsla av värdelöshet när man inte helt har 

kontroll över sin nya situation därav är utförandet av god vård beroende av vårdperso-

nalens förmåga att skapa bra relationer. Det framkommer även i denna studie hur det i 

Sverige är en politisk ståndpunkt att göra det möjligt att få vård och hjälp hemma istället 

för på vårdhemmet. Både män och kvinnor i studien betonade vikten av att leva tillsam-

mans med sin partner så länge som möjligt. Så länge de var tillsammans kände de sig 

säkrare och de kunde stödja varandra när problem uppstår. Även om de inte kunde hjälpa 

till kunde de åtminstone hålla varandras hand. Det innebär att anhöriga har en stor in-

verkan av de äldres vård. Vid behov av omfattande vård tycktes det vara viktigt för 

respondenterna att vårdas av någon som kunde hjälpa dem att få ha sin integritet samt 

någon som kunde känna igen deras andliga, fysiska och psykologiska behov. Samtidigt 

var det uppenbart att tanken på professionell hjälp i hemmet var lättare att acceptera för 

fler män än kvinnor. Det övergripande temat i resultatet av studien betonade vikten av 

att kunna behålla sig själv och vara omhändertagen med värdighet till livets slut. En 

tanke alla respondenter hade var att de inte kunde uttrycka sina behov och hur, när och 

på vilket sätt de skulle behöva vård och hjälp när de var bland främmande personal. Då 

det inom hemtjänst oftast är olika personal på hembesök som inte kände till dem och 

deras livshistoria. De ville bli omhändertagna, men de ville inte överlämna sitt liv till 

okänd vårdpersonal som kanske misslyckas med att behandla dem med värdighet (Har-

refors et al. 2007:355-356). 

Både män och kvinnor uttryckte vikten av att få professionell vård från professionell 

personal både dag och natt, eftersom de uppfattade att partnern aldrig kunde ersätta 
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vårdpersonal och ge professionell vård. Rädsla framkom också då de i media varit 

mycket negativt om den nuvarande vårdsituationen i Sverige. De undrade vad som 

skulle hända om tiden gick och ingen kom och hjälpte dem när de behövde. De var även 

upprörda och känner stor besvikelse över hur synd det är för ett rikt land att inte kunna 

ta hand om sina äldre. De var oroliga över vad som skulle hända dem själva i framtiden. 

Författarna i studien avslutade med att framföra att de äldre betonade vikten av att kunna 

behålla sig själva och vara klara i minnet och vara omhändertagna med värdighet till 

slutet. Den nödvändigaste lösningen utifrån deras intervjuer var att politiker och besluts-

fattare ger denna aspekt av äldreomsorgen allvarlig uppmärksamhet och utforska olika 

alternativ för att ge bästa omsorg, som uppfattas av äldres tankar och förslag inte bara 

av det som ser bäst ut i teorin (Harrefors et al. 2007:356,357-359). 

 

2.3 Personalens uppfattning av arbetet inom äldreomsorgen 

Henna Hasson och Judith Arnetz (2006:470) har utfört en kvalitativ studie vars syfte var 

att undersöka och jämföra vårdpersonals uppfattning om deras kompetens, arbetssätt, 

stress och tillfredsställelse i både hemtjänst och vårdboende i kommunal äldreomsorg. 

Det framkommer att det finns brist på studier där det finns jämförande vårdpersonalper-

spektiv av deras kompetens och arbete i vårdboende i motsats till hemtjänst. I Sverige är 

kommunerna ansvariga för äldreomsorgens sociala välfärd och hälso- och sjukvård, både 

i privata boenden, vårdboende och servicelägenheter. Den sociala välfärden inkluderar 

tjänster som organisering av sociala aktiviteter, matdistribution, planering av olika säker-

hetslarm, personlig hygien, hjälp med att äta och allmän städning (a.a.). 

Äldreomsorgen har de senaste åren fått ett mer medicinskt och tekniskt arbetssätt vilket 

ställer nya krav på äldreomsorgens kompetens för omvårdnadspersonal. Otillräcklig kom-

petens av nya arbetsuppgifter har visat sig vara en källa till belastning och stress för vård-

personal. Utbildning i nya arbetsuppgifter visar sig ofta vara begränsad även fast personal 

har en viss efterfrågan. Även delegering av komplicerade uppgifter, såsom delegering av 

olika medicinering, för personal utan formell omvårdnad är vanligt och förknippas ofta 

med osäkerhets fel hos vårdpersonal. Arbetsnöjdhet är mycket viktigt i arbetet inom vår-

den eftersom det är relaterat till en hög personalomsättning. Kommunerna som rekryte-

rades till denna studie, hade båda fått order från Arbetsmiljöverket att utvärdera arbetssi-

tuationen hos deras äldreomsorgspersonal. I båda fallen lades ordern av hög sjukfrånvaro 

och klagomål om hög arbetsbelastning bland personal. I studien var det även här kvinno-

dominerat och 99% utav de som svarade var kvinnor vilket innebär att vården oftast 
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domineras av det kvinnliga könet. Samtidigt är personalomsättningen en av de största 

utmaningarna inom både hemtjänst och vårdboende och har omvänt relaterat till vård-

kvaliten (Hasson & Arnetz 2006:469). Det framkom hur arbetsnöjdheten i både hemtjänst 

och i vårdboende var måttliga. En stor bidragande orsak för arbetsnöjdhet inom omsorgs-

arbetet var arbetsrelaterad utmattning, arbetsnöjdheten påverkades av stressrelaterade 

problem som hög arbetsbelastning och arbetstryck. Samtidigt visar det att äldreomsorgs-

personal upplever brist på tid, huruvida det beror på hög arbetsbelastning, dåliga arbetsru-

tiner eller andra faktorer framkommer inte tydligt. Det framkom även att det är troligt att 

ökade möjligheter till kompetensutveckling och stresshantering är nödvändiga ingredien-

ser vid utformning av insatser för att möjligtvis förbättra arbetsnöjdheten hos anställda 

inom äldreomsorgen (Hasson & Arnetz 2006:477-479). 

2.4 Äldres kommande behov och krav 

 

Angelika Thelin (2009:31) doktorand i socialt arbete, skriver i sin artikel om tredje ål-

dern att äldre personer idag är väldigt olika trots liknande bakgrund. En uppdelning av 

sex olika arketyper gjordes i studien och av dessa menar hon att egoister och karriärister 

kommer bli vanligare i framtiden. Med denna bakgrund kan man se att morgondagens 

äldre personer kommer att vilja ha utveckling och vara resursstarka. De äldre kommer 

att söka anseende och inneha ett behov av materiell framgång. Thelin menar också att 

morgondagens äldre kommer ha större krav på omsorgen, boendet och vilka aktiviteter 

som finns att tillgå. Behovet av utveckling kommer bli centralt då det finns behov av 

individuell anpassning kring vård och omsorg samt utbud av aktiviteter. Morgondagens 

äldre upplevs vara en aktiv generation då de vill yrkesarbeta längre samt engagera sig i 

frivilliga organisationer efter sin pension men även uppta gamla intressen. Thelin menar 

också att det finns en rädsla hos de äldre för att bli beroende av andra och inte få tillgång 

till den vård och omsorg som de är i behov. Därav tros morgondagens äldre vara beredda 

att engagera sig politiskt för att se till att omsorgen ska förbättras i framtiden (a.a.). 

 

2.5 En vårdinriktad äldreomsorg samt anhörigas ansvar 

 

Takter (2017:31-33) skriver att enligt propositionen 1987/88:176 ska anhörigas stöd till 

vård och omsorg ses som ett komplement och inte ersätta samhällsinsatser. Socialtjänsten 

och hälso- och sjukvården har ett ansvar där inte de anhöriga får belastas för mycket oav-

sett om det är ett akut läge samt att åtagandet är frivilligt.  Anhörigas omsorgsinsatser har 

ökat och orsakerna till detta ses till att färre andel äldre får ta del av omsorgsinsatser. 



  
 

11 

Sjukhuset kortar sina vårdtider vilket även skapar ett mer omfattande vård och omsorgs-

behov vilket kräver fler kommunala insatser till en mindre grupp äldre med mer omfat-

tande behov. Flertalet kommuner har även skärpt riktlinjerna för att bevilja insatser (a.a.). 

Fler äldre får omsorgsinsatser i det egna hemmet än tidigare vilket beräknas fortsätta. Det 

är tydligt att mer omfattande vårdinsatser ska utföras i hemmet i och med kortare sjuk-

hustider. En del av detta är kopplat till kommunernas nya policys tillsammans med mins-

kade antal platser på särskilt boende (Takter, 2017:111-112). Takter menar att detta kom-

mer att påverka anhöriga i riktningen att dom åläggs göra fler insatser eller utföra egen-

vård som inte kommer dokumenteras eller att anhöriga tillfrågas (a.a.).   

I Takters (2017:114) genomförda intervjuer med biståndshandläggare så framkommer det 

att de är lättare att genomföra vård och omsorgsinsatser där det inte finns anhöriga boende 

i hemmet att ta hänsyn till i bedömningen. Det är även lättare för hemtjänstpersonalen att 

få en mer tillgänglig arbetsmiljö när det inte finns någon anhörig att ta hänsyn till exem-

pelvis nattetid eller med skrymmande hjälpmedel (a.a.). 

En slutsats som Takter drar i sin avhandling är att alternativa boendeformer med bättre 

tillgänglighet med till exempel större badrum, hiss och så vidare skulle kunna lösa behov 

som idag kräver hemtjänstinsatser. Hon menar på att detta skulle leda till ökad autonomi 

och integritet både hos den äldre och hos den anhöriga. Biståndshandläggare har inte möj-

lighet i sitt uppdrag att hantera problematik med boendets tillgänglighet och utformning. 

I och med detta så blir det endast en fråga om den ”enskildes rätt” att bo kvar hemma 

oavsett familjekonstellation och sammanhang (Takter, 2017:118-119). 

2.6 Relevans till studien 

 

Den tidigare forskning vi tagit del av visar att samverkan brister både politiskt och i 

organisationen inom äldrevården. Samarbetet med hälso-sjukvården behöver strukture-

ras och planeras långsiktigt utifrån Evertsson & Rosengren (2014) samt Batljan (2007). 

Denna studie kommer till skillnad från Evertsson och Rosengren (2014) även ha fokus 

på intervjuer med befattningar inom omsorgsförvaltningen, hemtjänst och bistånds-

handläggare vilka fått direktiv och resurser utifrån politiken. Vidare kommer vi under-

söka uppfattningar och bemötande av den rådande förändringsprocessen i äldreomsor-

gen. Denna studie får även intryck av Evertsson och Rosengren (2014) & Takters (2017) 

beskrivning av arbetet med samspelets betydelse över organisationsgränser vilket på-

verkar vårdkvaliten. Det är för studien av betydelse att undersöka hur verksamma inom 

äldreomsorgen uppfattar behov av förändringar och hur de bemöter utmaningar av 
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äldreomsorgen. Eftersom Harrefors et al. (2007), Hasson och Arnetz (2006) och Thelins 

(2009) forskning visar att både äldre och undersköterskor inte har en helt positiv bild av 

hur äldreomsorgen ser ut nu eller av hur de tror att den kommer utformas är dessa högst 

relevanta att koppla till studie. Med utgångspunkt i syftet med studien ska en bild av hur 

de verksammans tankar liknar eller skiljer sig åt gentemot varandra skapas och jämföras 

utifrån den befattning som innehas inom äldreomsorgen. 

 

3 Teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel kommer en redogörelse för studiens teoretiska utgångspunkter. I stu-

dien har tre teoretiska utgångspunkter valts att beakta vilka är Salutogent perspektiv, 40-

talister samt tredje åldern. Dessa används senare för att analysera våra resultat. 

 

3.1 Salutogent perspektiv 

Salus är hälsans gudinna i den romerska mytologin och genesis är ett grekiskt ord för 

ursprung och tillblivelse. Det salutogena perspektivet utgår från Aaron Antonovskys 

forskning kring salutogena faktorer. Salutogenes handlar om hälsans ursprung och var-

ifrån styrka och kraft finnes för att uthärda svårigheter. Ett salutogent arbetssätt inom 

hemtjänst och hemsjukvård behövs för att stärka den enskildes känsla av sammanhang. 

När insatser utförs i den enskildes hem är de alltid motiverade av individens behov. I 

arbetet som utförs med individen och i dennes hem förekommer det personliga möten. 

Det personliga mötet kan även förklaras som att mottagandet och utförandet av tjänsten 

sker samtidigt och att mottagaren är med att skapa tjänsten. Han eller hon deltar i beslut, 

aktiviteter och enskilda moment vilka bidrar till att tjänsten kommer till stånd. Ett sa-

lutogent arbetssätt inom hemtjänsten bygger på vägledning av strategin i att stärka den 

enskildes känsla av sammanhang. Det innebär att verksamheterna bör använda sina re-

surser på bästa sätt i förhållande till möjligheterna att stärka individens KASAM (West-

lund 2013: 9;23).  

 

Känsla av sammanhang utgår från tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och me-

ningsfullhet.  Begriplighet beskrivs som en upplevelse att förstå sig själv, att vara för-

stådd av sin omgivning och tillvaro. Den syftar på hur människan upplever inre och yttre 

stimuli. Hanterbarhet är en behandlingsinriktad komponent. Hanterbarhet är en upple-

velse att ha tillgång till andras och egnas resurser för att kunna möta olika krav som 

vissa situationer ställer. Meningsfullhet är en motiverande komponent med en 
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upplevelse av att livet har en mening. När en människa med hög grad av meningsfullhet 

möter olika svårigheter betraktas en del av dessa utmaningar värda att satsa engagemang 

och energi på. Att ha stark KASAM beskrivs inte vara detsamma som att ha särskild 

strategi för att bemästra svårigheter. Däremot kan KASAM göra en person mer benägen 

att välja en strategi som är bäst lämplig för att möta olika svårigheter denne ställs inför, 

genom att vara flexibel i sina val av strategier (Sjöberg & Westlund 2013:13-14). Det 

salutogena synsättet innebär att se vilka tillgångar och värden som varje individ har. Ett 

bra ledarskap inom omsorgen bidrar till att vårdgivarna mår bra och fungerar bra till-

sammans i sitt arbete. Detta sätt att se på människan och värdera vad som har värde är 

viktigt i ledarskapet och kan föras över till arbetsplatsen som helhet för att motivera och 

engagera (Hanson, 2010:41-42). 

 

Kännetecknande för det salutogena synsättet är även dess fokus på möjligheter, framti-

den och människors resurser för att bemästra svårigheter (coping). Allt detta är bundet 

med planering, problemlösning och frågan (Sjöberg & Westlund, 2013:19).  

Det salutogena arbetssättet med demens i fokus är även viktigt att kunna anpassa till en 

framtida hemtjänst. Demens blir vanligare och ökar bland yngre åldrar. Westlund 

(2013:28) menar att möjligheter att tillgodose demens i hemmet är att hemtjänsten tar 

del av ett mer organiserat arbete som används på demenscenter där all verksamhet är 

riktat till specialiserat demens. Att bevilja mer tid där personalen roterar i långsam takt 

och utför liknande arbetssätt och uppgifter för att den äldre med demens får känna trygg-

het. Det är därmed viktigt att personalen har specifik kompetens med kontinuerlig hand-

ledning och fortlöpande utbildning. Med ett salutogent arbetssätt i arbetet med demens 

så stärks inte bara personalkontinuiteten utan även omsorgs kontinuiteten med del av en 

större helhet. Det höjer samarbetsrelationer mellan personal och enskilda vilket ses som 

meningsfullt (a.a.). 

 

3.2 40-talister 

I en artikelserie i aftonbladet skriver Cecilia Gustavsson om 40-talisterna och att 40-

talet har en mörk början i och med andra världskriget första halvan av årtiondet. Sverige 

är neutral i fråga även om det ifrågasattes på grund av att Sverige tillät tyskarna att 

använda sig av järnvägarna. Under denna tid ransoneras maten och all information som 

nås ut är genom radio då tv:n inte kommit ännu. Vid krigets slut kan Sverige tack vare 
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den oskadade industrin resa sig snabbare än de flesta europeiska länder. Detta leder till 

att Sveriges tillväxt av välfärdsstat blir mycket stark (Gustavsson, 2018).  

 

40-talister används som begrepp på den generationen som föddes strax innan och strax 

efter andra världskriget. I forskning är detta en födelsekohort där generationen har upp-

levt samt dragit nytta av den socioekonomiska utvecklingen som har skett (Gynnerstedt, 

2011:12). 40-talist kullen är den största kullen under 1900-talet. Under 40-talisternas 

uppväxt växer välfärdssamhället och ekonomin är stark. En stark framtidsoptimism 

finns och de vill ha allting bra och bryter mot alla de traditioner som finns. I och med 

införandet av studiemedel år 1965 leder detta till att 40-talisterna får möjligheten att 

utbilda sig i större omfattning än tidigare generationer (Gustavsson, 2018). 40-talisterna 

är en generation som har påverkat samhället mycket och anledningen till detta är att de 

är många samt annorlunda mot tidigare generationer. De är inte alls som sina föräldrar 

utan har skapat nya värderingar och genom antalet så har 40-talisterna haft en stor på-

verkan på samhället (Lindgren, 2005:16). Mer än någon annan generation så har 40-

talisterna sagt vad de tycker och tänker och vill få sin vilja igenom. De har aldrig rättat 

sig i ledet utan de har sett till att de har sitt egna led att gå i. De är en generation som 

har påverkat och troligen kommer fortsätta påverka samhället även i framtiden. 40-ta-

listerna står för skapandet av nya moden samt är denna generation först med en egen 

tonårskultur (Lindgren, 2005:32-33;40-41). 

 

Generationen 40-talister har fått ta del av en annan form av uppfostran där barnuppfost-

ran blev mindre auktoritär och ordermentaliteten försvann i och med krigets slut. Barnen 

fick bli individer med en egen integritet och där kränkningar inte var accepterat. Barnen 

födda under denna period såg friskare och mer vitala ut än barn gjort tidigare (Lindgren, 

2005:30-31).  

 

I slutet av 60-talet och en bit in på 70-taltet kom det man kallade vänstervågen som leder 

till revolt bland 40-talisterna som kämpar för solidaritet och jämställdhet. De lärde sig 

hur man organiserar på det mest effektivaste sätt. Generationen lär sig om hur svenska 

samhället och maktmekanismerna fungerar vilket leder till att de lär sig hur de ska ut-

mana makten (Jegers, 2001:17). 

 

40-talisterna är en rekordstor generation som överlag är friska och vitala. Det finns de 

40-talisterna som redan nu är i behov av vård och omsorg men den störst andelen av 

generationen vill klara sig själv så länge som möjligt. De största behoven av hjälp 
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kommer oftast vid 80 års ålder eller senare. Förväntningarna på de yngre äldre kommer 

att öka i och med att de ska vara friskare och klara sig själva längre samt vara mer aktiva 

och ha en bättre ekonomisk situation (Gynnerstedt, 2011:11). Gynnerstedt menar att 

tredje ålderns oberoende sätt utvecklas till det normala där behov av vård och omsorg 

blir det onormala (a.a.). 

 

3.3 Tredje åldern 

Tudor-Sandahl (2010:15) beskriver att det saknas ett bra uttryck för denna period som 

på engelska kallas den tredje åldern (a.a.). Tredje åldern är ett begrepp som är svårt att 

åldersbestämma då gruppen utgör en bred och heterogen grupp där individerna kan be-

finna sig i olika skeden av livet. Det finns stora skillnader inom kategorin äldre där det 

både finns yngre äldre samt äldre äldre som inbegrips inom ramen för kategorin. Det är 

därav svårt att bestämma vilka som tillhör kategorin äldre, oftast betecknar man äldre 

som är 65+.  Däremot brukar omsorgen använda sig av 75+ (Gynnerstedt, 2011:13).  

 

Tudor-Sandahl (2010:15-16;22) menar även att när en person träder in i den tredje ål-

dern är det en tid i livet som sällan får positiv uppmärksamhet. Författaren menar att 

begreppet tredje åldern och åldrandet är fyllt av ett fördomsfullt och stereotypiskt tän-

kande kallat ageism. Detta genom att istället för att se den enskilda människan i sin 

särart ser vi kategorier och generaliserar så pass mycket att det oftast går miste om det 

unika hos varje individ. När åldringar som en kategori blir en norm lyfts likheter fram 

medan det individuella skillnaderna suddas ut. Förutfattade meningar får då en stor ge-

nomslagskraft på bekostnad av ett mångsidigt tänkande. Det påverkar hur ny informat-

ion filtreras genom gamla föreställningar och därmed det som inte motsvarar de bilder 

som redan finns vilka man inte tar in. Det innebär att stereotyper om åldrande med tiden 

upplevs som sanningar, där åldrandet är på ett visst sätt, precis som vi trodde jämfört 

med föreställningar om att kvinnor är på ett visst sätt och utlänningar likaså. Utveckl-

ingen upphör inte bara för att vi blir vuxna och äldre. Mognad kommer inte av sig själv 

där brister och begränsningar överskuggar mognad, livserfarenhet och potential. Det går 

inte att försköna åldrandet men vi kan lära oss att se på det med öppna ögon (a.a.).  

 

Thelin (2011:33) menar vidare att tredje åldern är en livs fas som avslutas den dagen 

den äldre tar del av äldreomsorgen. Tredje åldern kan ses som ett perspektiv som påvisar 

det aktiva och produktiva åldrandet hos en homogen grupp äldre som är resursstarka 
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och aktiva. Inom tredje åldern anses det även vara en homogen grupp äldre som vill 

uppnå ett självförverkligande och är prestationsinriktade (a.a.). Inom forskningen fram-

kommer tredje åldern som en social livs fas där de äldre är en homogen grupp istället 

för en heterogen grupp äldre med sociala problem likväl som möjligheter (Thelin, 

2011:8). En homogen beskrivning av äldre lyfter fram en del äldres erfarenheter men 

innebär att andra grupper äldre som inte stämmer överens med dessa villkor osynliggörs. 

Därav är det av stor vikt att definiera vilka som ingår i benämningen tredje åldern (Kre-

kula & Heikkinen 2011:55).  

 

Tredje åldern är ett uttryck som den brittiske sociologen Peter Laslett använder sig av i 

uppdelningen av människans livslopp. Tredje åldern har enligt Laslett uppstått som en 

social struktur när det har getts förutsättningar för majoriteten av människor i ett land 

till att leva längre, ha god hälsa, tryggare ekonomi och sysselsättning.  Förutsättningarna 

har koppling till socioekonomiska, demografiska och kulturella utgångspunkter (Thelin, 

2009:19). Krekula & Heikkinen (2011:55) skriver att enligt Lasletts teori finns det nor-

mativa beskrivningar om hur livet och framförallt hur den tredje åldern ska levas. Enligt 

teorin bör den fysiska och mentala aktiviteten fortsätta vara aktiv så att inträdet i den 

fjärde åldern ska bli så kort som möjligt.  Tredje ålder ses som en ny tid där individen 

inte har några plikter från arbetslivet och familj. Detta förväntas innebära tid som indi-

viden själv får disponera med helt nya möjligheter (a.a.).  

 

3.4 Relevans till studien 

 

De teoretiska begrepp som valts till studien är relevant att beakta i och med att det är en 

studie som blickar framåt i tiden där hänsyn måste tas till flera olika aspekter. Salutogent 

perspektiv är centralt i arbetet med omsorgstagarna både i förhållande till personalen 

och den äldre. Det handlar om mänskliga möten där man ska skapa en begriplig och 

hanterbar vardag med de insatser som utförs för att skapa en större meningsfullhet i 

omsorgstagarens liv. Viktigt är även att skapa en begriplig och hanterbar arbetssituation 

för personalen för att de ska kunna skapa en så bra situation för omsorgstagaren som 

möjligt. Vidare så är 40-talisterna relevanta i och med att det är en stor generation som 

närmar sig eller redan har klivit in i kommunens vård och omsorg. 40-talisterna har varit 

med och byggt upp samhället och har visat sig ha en stor vilja och ett driv olikt tidigare 

generationer vilket måste beaktas i och med kommande förändringarna inom vård och 

omsorg. Den sista teorin i studien är den tredje åldern, vilket är den åldern som man 
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benämner som den tiden innan man har behov av vård och omsorgsinsatser. Därav blir 

denna ålder central att beakta i och med att det är de individer som senare kommer ta 

del av vård och omsorg. De tre teoretiska begreppen kommer senare i kapitel 6.1 disku-

teras vidare med dess för och nackdelar.  

 

4 Metod och metodologiska övervägande 

I följande kapitel kommer den metod som använts i studien att redogöras och förklaras 

för att ge en grundläggande förståelse för studiens utgångspunkt. I de kommande av-

snitten kommer det redogöras för hur datan är insamlad, studiens urvalsförfarande och 

genomförandet av studien uppdelad i två delar. Vidare kommer det redogöras för vilka 

forskningsetiska övervägande som kommer följas, studiens tillförlitlighet och äkthet, 

vår förförståelse, samt i ett avslutande avsnitt redogöra för studiens interna arbetsför-

delningen. 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Metodvalet för denna studie är en kvalitativ forskningsmetod. Vad som definierar en 

kvalitativ metod är att den är induktiv, den ser människor och dess sammanhang i en 

helhet och inte i variabler samt att forskare söker förståelse för människor genom sina 

egna referensramar. Vi valde att använda oss utav intervju som metod med två olika 

delar för att samla in data. Den första är semistrukturerade intervjuer och den andra är 

fokusgrupper. Båda dessa metoder skapar en djupare förståelse och ge utförlig inform-

ation om den målgrupp som har undersökts. Den främsta anledningen är att försöka 

förstå människors erfarenheter och skapa en utveckling utifrån dess kunskap (Silver-

man, 2016:16-26). Bryman (2011:340-341) menar att kvalitativ forskning uppvisar en 

induktiv syn mellan teori och praktik vilket innebär att teorin används så att den ska vara 

fungerande i praktiken. Vidare menar författaren att en kvalitativ studie har en kun-

skapsteoretisk och en ontologisk ståndpunkt. En kunskapsteoretisk ståndpunkt fokuse-

rar på att genom informanternas verklighet försöker tolka det sociala sammanhanget. 

Enligt den ontologiska ståndpunkten är de sociala egenskaperna skapade genom inter-

aktionen mellan individer. Ahrne & Svensson (2011:11) beskriver beteckningen av kva-

litativ metod som den term vilket ger associationer till olika typer av datainsamling tex, 

fältarbete och observationer (a.a.) 
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Kvale & Brinkman (2009:7) beskriver att den kvalitativa forskningsintervjun eftersträ-

var att förstå världen från undersöknings personens synvinkel och utvecklar mening ur 

dess erfarenhet. Att intervjua i forskningssyfte innebär att samtalsfärdigheter äger kraft 

i förmågan att ställa frågor (a.a.).  Vi anser att en kvalitativ forskningsansats är relevant 

för vår studie då syftet med studien är att beskriva och analysera hur verksamma inom 

äldreomsorgen uppfattar behov av förändringar samt hur de bemöter utmaningar som 

äldreomsorgen står inför. Genom att använda en kvalitativ forskningsansats kan en dju-

pare förståelse skapas för ämnet och de människor som studerats. Vi anser även att 

denna typ av metod är lämplig eftersom tiden för att sammanställa och analysera vårt 

resultat är begränsat. För att kunna besvara våra frågeställningar valde vi till avsikt och 

genomförde semistrukturerade intervjuer och fokusgruppsintervjuer. Intervjuer är ett 

sätt att samla kunskaper om sociala förhållanden men även frågor om känslor och upp-

levelser. Genom att intervjua ett antal individer som är delaktiga i samma sociala miljö 

får vi som forskare insikter om de förhållanden som råder i arbetsmiljön (Ahrne & 

Svensson, 2011:36). 

Ett antal av intervjuerna har varit enskilda semistrukturerade intervjuer vilket innebär 

att det finns förutbestämda frågor med möjlighet till att ställa följdfrågor och variera 

frågornas ordningsföljd (Bryman, 2011:206). Fokusgruppmetoden är en metod där man 

träffar en grupp människor samtidig och ställer sina frågor. Informationen blir baserad 

på kollektiva och gemensamma erfarenheter samt möjlighet att få fram olika perspektiv 

inom ämnet i gruppen. En förutsättning för metoden är att alla inom gruppen har en 

gemensam bas inom ämnet som diskuteras, vilket intervjupersonerna i studien haft via 

deras befattning. Fokusgruppmetoden fungerar att använda som ett komplement till 

andra kvalitativa metoder (Dahlin-Ivanhoff, 2015:81-82). 

 

4.2 Urvalsförfarande 

Den grundläggande tanken med studien var att få en fördjupad kunskap genom att be-

skriva och analysera hur verksamma inom äldreomsorgen uppfattar behov av föränd-

ringar och vilka skillnader och likheter som finns mellan olika befattningars uppfatt-

ningar. Vidare även hur de bemöter utmaningar som äldreomsorgen står inför med den 

ökande generationens äldre i behov av vård och omsorg samt vilka förändringar de tror 

komma skall och önskar ske. Utgångspunkten för studie är äldreomsorg som bedrivs i 

det ordinära boendet, även så kallad hemtjänst. Valet av hemtjänsten kändes naturligast 

då en av oss författare haft VFU som enhetschef inom hemtjänsten där förändringar för 
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framtiden ofta diskuterades och därav är intressant att studera. Valet att avgränsa till 

hemtjänsten var strategiskt för att begränsa studiens omfattning och avgränsa vilka in-

tervjupersoner studien skall inrikta sig på. Urvalsområdet som studien utgått ifrån har 

avgränsats till Kalmar Kommun. 

I studien har vi använt oss av ett strategiskt urval då studien är begränsad till en kom-

mun. I och med ett strategiskturval kan aktuella chefer välja vilka som blir aktuella att 

tillfråga om medverkan i studien (Bryman, 2011:433). Att göra ett urval innebär att 

hjälpa en vetenskaplig studie att upptäcka något som ska göra det möjligt att generalisera 

och övertyga (Becker, 2008:78). Ambitionen var att genomföra fyra semistrukturerade 

intervjuer och två intervjuer i fokusgrupper, vilket förändrades under studiens gång.  

Vilket vi antog skulle ge oss en bredd i det insamlade materialet. De aktuella personer-

nas berättelser känns mest relevant att delge i form av intervjuer. Analysprocessen gav 

oss möjlighet att etablera ett helhetsintryck. Att uppmärksamma likheter och skillnader 

i informationen och kategorisera uppfattningar ur informationen från intervjuerna. Men 

även kunna studera den underliggande strukturen målgruppen befinner sig i (Holstein 

& Gubrium, 2016:68-81).  

4.2.1 Presentation av intervjupersoner 

De befattningar som deltagit i studien, och således berättar utifrån, är biståndshandläg-

gare med inriktning mot demens, Verksamhetsutvecklare, Enhetschef och hemtjänstper-

sonal inom Omsorgsförvaltningen. Dessa befattningar möter dagligen de äldre på olika 

sätt och har möjlighet att se vilka förändringar som skett inom yrket samt organisat-

ionen.  Då intervjupersonernas namn inte ska återges visas redogörelse av deras berät-

telser i resultat och analys som anonyma och de citat som utges presenteras som inter-

vjuperson enligt följande:  

 

• Biståndshandläggare B1 - Socionom ca 16 års erfarenhet  

• Biståndshandläggare B2 - Socionom med ca 16 års erfarenhet  

• Verksamhetsutvecklare V1 - Socionom med ca 28 års erfarenhet 

• Enhetschef E1 – Oklart grundyrke men flerårig akademisk utbildning, ca 28 års 

erfarenhet inom äldreomsorgen som enhetschef och handläggare.  

• Hemtjänstpersonal U1 - Undersköterska med ca 14 års erfarenhet i olika kom-

muner inom äldreomsorgen 

• Hemtjänstpersonal U2 - Undersköterska Natt med ca 28 års erfarenhet inom 

äldreomsorgen 
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• Hemtjänstpersonal U3 - Undersköterska med inriktning mot psykiatri samt en 

vårdpedagogutbildning (med flera) med ca 10 års erfarenhet inom äldreomsorg 

 

De variabler som har var väsentliga för denna studien var intervjupersonernas befattning 

samt erfarenhet och kunskap inom sitt verksamhetsområde.  

 

4.3 Genomförande 

Studien genomfördes med hjälp av intervjuer av hemtjänstpersonal, enhetschef, bi-

ståndshandläggare samt anställd på kommunen som svarade utifrån perspektivet verk-

samhetsutvecklare inom omsorgsförvaltningen. Tanke med intervjuerna var att verk-

samma inom äldreomsorgen skulle ge sin bild av morgondagens äldres behov samt för-

väntningar och förändringar utifrån egen erfarenhet och kunskap. Tanken är att studien 

ska leda till mer information genom ett perspektiv som inte, utifrån tidigare vetenskap, 

har genomförts. Att kunskapsluckor ska fyllas är en förutsättning gällande valet av det 

studerade. 

 
4.3.1 Intervjuprocessen  

 

Vi började med att skicka förfrågan om intervjuer via mejl till förvaltningschefen inom 

omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun. Mejlet vidarebefordras till förvaltningens 

Miljö-och kvalitetsstrateg som hjälpte oss med vidare information till berörda chefer.  I 

mejlet medföljde en förfrågan med bifogat informationsbrev. I informationsbrevet fanns 

en förfrågan om att få komma i kontakt med hemtjänstpersonal, enhetschefer, bistånds-

handläggare samt verksamhetsutvecklare för intervjuer. Intervjuerna var anpassade till 

fokusgrupper för hemtjänstpersonalen då de utgör en större arbetsgrupp där möjligheten 

till att nå mer erfarenhet och kunskap ges under ett och samma tillfälle. Fokusgrupper 

med hemtjänstpersonalen var dock inget som blev genomfört i och med svårigheterna 

med att få svar från chefer på vår förfrågan om intervjuer. Vi fick planera om till en-

skilda intervjuer med hemtjänstpersonalen från tre olika enheter. Fokusgrupp med bi-

ståndshandläggare genomfördes istället där vi fick planera om från enskilda intervjuer. 

Som planerat från start genomfördes semistrukturerade intervjuer med verksamhetsut-

vecklaren och enhetschef. Svårigheterna med kontakter med intervjupersoner har krävt 

en ökad flexibilitet från vår sida.  Behovet av att ändra intervjuform hade vi förberett 

oss på och vi hade i planeringsstadiet skapat en intervjumall för båda intervjuformerna 

(se bilaga C). Informationen som delats ut var att intervjuerna skulle ta ca 40-60 min per 

intervju.  
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Fokusgruppsintervju med biståndshandläggare genomfördes efter snabbt svar på före-

slagen tid samt enskild semistrukturerad intervju med verksamhetsutvecklare. Alla in-

tervjuer har genomförts på berörda intervjupersoners arbetsplats. Intervjuerna med hem-

tjänstpersonal och enhetschef utfördes senare i processen. Alla intervjuer utom med 

verksamhetsutvecklaren följde tidsramen.  

4.3.2 Hinder och Svårigheter 

 

Svårigheter som stötts på under studiens gång var till en början att hitta på relevant 

tidigare forskning som berör ämnet. Svårigheter med att hitta bra sökord för att hitta 

forskning och avhandlingar. Vidare så var den största svårigheten under vår studie att få 

tag på intervjupersoner. Detta antas bero på att det fanns ett krav på svar så snart som 

möjligt samt att det fanns en angelägenhet att börja genomföra intervjuerna omgående. 

Det innebar att vi istället via egna kontakter hittade intervjupersoner till deltagande, vil-

ket innebar några veckors försening i planeringen. Detta har påverkat studien då antalet 

deltagande intervjupersoner från varje befattning minskade mot det planerade. Ytterli-

gare en svårighet under studien är avståndet mellan oss författare vilka är bosatta i olika 

städer.  Detta har betytt att kommunikationen mestadels förts via dator och telefon.  

Trots svårigheterna har studien kunnat genomförts på ett fullgott vis.  

 

4.4 Forskningsetiska överväganden 

Genom att följa vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed försäkras att studien 

är av god kvalité. Utgångspunkten är de fyra huvudkrav som gäller för forskning vilka 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002:7). Intervjupersonerna som valde att delta i studien fick i enlig-

het med informationskravet information om syftet med studien innan intervjuerna ge-

nomfördes via vårt informationsbrev (se bilaga A och B). Innan intervjuerna startade 

meddelades att deltagandet i studien kunde avbrytas när som helst samt inhämtade god-

kännande av inspelning av intervjun. Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna 

själva beslutar om de ville vara med i studien vilket bekräftades muntligt innan varje 

intervju. Studien har även i enlighet med konfidentialitetskravet försäkrats om att per-

sonerna under intervjuerna ska kunna känna sig trygga med de uppgifter de lämnar om 

sig själva. De svar som framkom under intervjuerna har anonymiserats/avidentifierats 

så att det försvårar möjlighet att härröra specifika svar till specifika intervjupersoner. 

Detta genom att namnen som anges är fingerade och inga andra personuppgifter har 
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angetts. Det inspelade materialet har bara använts av oss och efter avslutad studie kom-

mer materialet raderats efter publicering på DIVA. Inhämtat material har i enlighet med 

nyttjandekravet endast användats i studien (Vetenskapsrådet, 2017:40-41). I studien är 

intervjupersonernas egen person inte av intresse utan intresset ligger i personernas pro-

fession och erfarenhet vilket innebär att det inte inkräktar på privatlivet (Bryman, 

2016:170). Studien ämnar vidare att allmänt beskriva omsorgstagarens kommande be-

hov inom äldreomsorgen utifrån intervjupersonernas erfarenhet och kunskap. Därav på-

verkas inte intervjupersonernas tystnadsplikt gentemot enskilda omsorgstagare.  Förfat-

taren menar att man ska beakta att intervjupersonen inte kan lida ”men” eller ta ”skada” 

genom att exempelvis utföra en klandervärd handling (Bryman, 2016:172). 

 

4.5 Tillförlitlighet och äkthet 

 

Begreppen reliabilitet och validitet har traditionellt använts mera inom den kvantitativa 

forskningen, men många författare inom området anser att dessa begrepp också kan an-

passas på den kvalitativa forskningen. Inom den kvalitativa forskningen finns det även 

specifika termer för att bedöma kvaliteten och utgör ett alternativ till det reliabilitet och 

validitet står för. Det är kriterierna tillförlitlighet och äkthet (Bryman 2016:467).   

 

Tillförlitlighet innebär att en intervju är stabil där frågorna ställs på ett enhetligt sätt. 

Situationen för respondenterna ska vara likadan för alla och inga slumpinflytelser ska 

påverka det slutgiltiga resultatet (Trost, 2010:131). Bryman (2016:467) presenterar till-

förlitligheten bestående av fyra delkriterier,  vilka har använts i studien. Trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (a.a.). Trovärdig-

het innebär att den sociala verkligheten med tydlighet beskrivs i studien. Det innebär att 

vi säkerställt att forskningen utförts i enlighet med de etiska riktlinjer som finns för 

studien. Begreppet innebär även att resultaten bekräftar verkligheten på rätt sätt och se-

dan redogöras för intervjupersonerna (Bryman 2016:467). Datan som samlats in har 

noga transkriberats till text och använts i studien. När studien blivit godkänd har all data 

kasserats. Efter publicering av studien skickas den till de intervjupersoner som medver-

kat i studien. Överförbarhet innebär att forskare gör en redogörelse som blir till hjälp 

att kunna överföra resultat till en annan miljö. Pålitlighet innebär att forskare ska anta 

ett granskande synsätt för alla faser av forskningsprocessen (Bryman 2016:468). I stu-

diens metodavsnitt finns en tydlig genomgång av utförandet och alla detaljer är ned-

skrivna där inga delar är uteslutna ur forskningsprocessen. Möjlighet att styrka och 
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konfirmera. Innebär att kunna konfirmera och styrka att agerandet i denna studie är i 

god tro och inte medvetet låtit teoretisk inriktning eller personliga värderingar påverka 

utförandet av slutsatserna. 

 

Utöver tillförlitlighet tillkommer begreppet äkthet. Begreppet rör forskningspolitiska 

konsekvenser. Äkthet besitter likaså av tillförlitlighetskriterier därav en rättvis bild. Där 

vi i studien försöker ge en rättvis bild av de uppfattningar och åsikter som framkommit 

av intervjupersonerna Ontologisk autenticitet är behjälplig vid att ta reda på om denna 

studie hjälpt intervjupersonerna att få en bättre förståelse för sin sociala situation. Peda-

gogisk autenticitet innebär att förstå om studien bidragit till att intervjupersonerna får 

en bättre bild av hur andra personer i samma miljö upplever saker och ting. Taktisk 

autencitet undersöker ifall studien gjort att det möjligt för deltagarna att få möjlighet att 

vidta åtgärder (Bryman 2016:470). 

 

4.6 Förförståelse 

 

Inför denna studie så har vi som författare erfarenhet med oss som verksamma inom 

äldreomsorgen vilket kan ha påverkat hur vi utfört intervjuerna. Vi har dock varit ob-

jektiva och kritiskt tänkande genom hela arbetet med studien. Då vi undersöker verk-

samma inom äldreomsorgens kunskaper och erfarenheter om framtidens äldreomsorg 

bör inte våra tidigare erfarenheter kunna påverka resultatet. Verksammas erfarenhet är 

studiens intresse där vi som författare ska tolka och analysera svaren för studien. Enligt 

Thuren (1991:58-59) är inte förförståelse något som är negativt utan snarare en fördel 

för att skapa förförståelse för det som undersöks. Allt vi upplever tolkar vi utifrån vilken 

förförståelse vi har med oss (a.a.). 

 

4.7 Intern arbetsfördelning 

Arbetet med studien har genomförts i ett samarbete med varandra genom hela arbetet 

där vi har hjälpt varandra och omarbetat varandras texter. Hela kapitel 1 har båda varit 

delaktiga i. Kapitel två har Clara stått för största delen av arbetet med att hitta artiklar. 

Catrin har delvis varit delaktig i att hitta artiklar samt att hjälpa till med textens struktur. 

Kapitel 3 har Catrin ansvarat för 40-talisterna och Clara för de salutogena perspektivet. 

Tredje åldern är ett gemensamt arbete. Kapitel 4 har Catrin haft största ansvaret för och 

skapat grunden där Clara har fyllt på med information som har saknats. I kapitel 5 där 

intervjuernas material har bearbetats har allt delats jämt och påbörjat varsin del som vi 
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sedan tillsammans har bearbetat för att få fram ett resultat. Resultatet har sedan gemen-

samt analyserat som utmynnat i kapitel 6 slutdiskussion. Kapitel 6 har bearbetats till-

sammans. 

 

5 Resultat och Analys 

I följande kapitel kommer resultat och analys av vårt empiriska material presenteras med 

hjälp av den tidigare forskningen och valda teorier. Deltagande intervjupersoners berät-

telser och erfarenheter av hur de uppfattar behov av förändringar och hur de bemöter 

utmaningar inom äldreomsorgen kommer att återges. Befattningarnas olika kunskaper 

och erfarenheter kommer även ställas emot varandra för att vidare diskuteras gentemot 

studiens syfte och frågeställningar.  

 

5.1 Hemtjänstpersonalens perspektiv 

 

För att tillgodose omsorgstagarens behov ska en genomförandeplan genomföras tillsam-

mans med omsorgstagaren och kontaktpersonen efter beslut av biståndshandläggare. U1 

menar att övrig personal kan tycka till och påvisa sina åsikter då de har olika synvinklar. 

U1 poängterar däremot ”Men fokus ligger ju på individen själv då alltså pensionären 

själv. Det är inte viktigt vad vi tycker och tänker”. 

 

Utöver de beslut som biståndshandläggarna har tagit framkommer information om att 

andra arbetsuppgifter utförs utanför beslutet. Här framkommer det att det är en stor skill-

nad på arbetet inom personalgrupperna. Det finns ingen generell gräns för att personalen 

ska hantera situationerna likvärdigt. Resultatet av detta blir en otydlighet hos omsorgs-

tagarna. I och med att det handlar om mänskliga möten kan det vara svårt att skapa 

tydliga och klara gränser för att skapa en trygghet hos varje omsorgstagare. Samtliga 

intervjupersoner talar om att utförande av deras arbetsuppgifter sker på olika sätt bland 

personalen, detta påverkar kvalitén av en arbetsuppgift. Ur det salutogena perspektivet 

kan det personliga mötet mellan hemtjänstpersonal och omsorgstagare innebära att mot-

tagandet och utförandet av tjänsten sker samtidigt. Mottagaren är med att skapar tjänsten 

där han eller hon deltar i beslut, aktiviteter och enskilda moment vilka bidrar till att 

tjänsten kommer till utlopp. Ett salutogent arbetssätt inom hemtjänsten bygger på väg-

ledning av strategin i att stärka den enskildes känsla av sammanhang (Westlund, 2013: 

9;23).  
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Det framkommer att kontinuiteten är ett problem hos omsorgstagarna. En dålig konti-

nuitet skapar otrygghet hos omsorgstagarna. U3 menar att ett av de största problemen 

för att kunna skapa en trygghet hos omsorgstagarna är att i första hand skapa en trygghet 

hos personalen. Mår inte personalen bra så är det svårt att förmedla en trygghet och 

skapa en bra omsorg för de äldre. Kalmar kommun har något som heter rätten till heltid, 

vilket har inneburit nya former av tjänster. Alla nya anställda samt de som har önskat 

upp sina tjänster till 100% har nu fått något som kallas TTF tjänster, Tid Till Förfogande. 

Det innebär att tjänsterna blir rörliga i hela teamet som enheten tillhör. Hemtjänstperso-

nalen uttrycker hur tryggheten av att tillhöra en enhet upplevs ha försvunnit då dem 

aldrig vet på vilken arbetsplats man ska vara på från dag till dag. 

 

Om jag ska in på ett boende en natt, jag känner inte en kotte och så 

ska man kunna göra ett bra jobb. Eh det tycker inte jag är ok eller för 

min del tycker inte jag det är ok att göra så (U2). 

 

De nya tjänsterna har skapat en stress och oro hos personalen. Detta leder till en svårig-

het att skapa en trygghet för omsorgstagarna där den äldre får en kontinuitet i vilken 

personal som är återkommande. Vilket kan kopplas till vad Hasson och Arnetz 

(2006:496) och Batljan (2007:15) menar i sin forskning där de framför hur arbetsmiljö 

och arbetsnöjdheten är starkt kopplat till stressen hos personalen. 

 

Det framkommer att det är en modernare generation än tidigare som nu är i behov av 

vård och omsorg. De äldre har börjat med mobiltelefon, surfplattor och datorer. Om-

sorgstagarna är mer uppdaterade på vad som händer i världen än tidigare. I och med 

detta har även de äldre påverkats av medias bild av äldreomsorgen. Samtliga intervju-

personer uttrycker att det framkommer mer klagomål än tidigare. Det ställs högre krav 

på de individuella insatserna kring den dagliga hjälpen som dusch och städ där inte da-

gens riktlinjer räcker till. Utifrån Lindgren et al. (2005:33) beskrivning av 40-talisterna 

kan vi förstå följande citat där en generation med stark egen vilja har vuxit fram 

 

Dom kommer kräva sitt eller vi kommer kräva vårt ja på ett helt an-

nat sätt än vad dom vågar göra nu (U1). 

 

Vidare kan citatet förstås genom att Thelin (2009:31) menar  att morgondagens äldre 

kommer ställa högre krav på omsorgen, vilket U1 styrker.  U1 berättar hur uppdate-

ringen av tekniken gör det lättare för omsorgstagare att kunna följa med i utvecklingen 

och tycka till angående deras insatser. När omsorgstagarnas önskan om hur de vill bli 

bemötta inte överensstämmer med hemtjänstpersonalens riktlinjer uppstår ett dilemma. 
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Detta kan medföra att hemtjänstpersonalen kommer tvingas utföra insatser som inte 

finns med i tidsramen. 

 

Vidare beskrivs det av samtliga i hemtjänstpersonalen en förändrad omsorgstagarbild 

med fler äldre med både psykiska- och missbruksproblem vilket ställer högre krav på 

personalen. De nya kraven upplevs vara för stora utifrån den kompetens som hemtjänst-

personalen besitter och att det förekommer en bristande kommunikation i arbetet med 

omsorgstagarna. Samstämmigheten är god hos hemtjänstpersonalen, dagtid, gällande att 

relevant kompetensutveckling generellt är bristfällig. Det eftersöks mer kompetensut-

veckling för att bemöta de nya kraven. Detta går emot vad Harrefors et al. (2007:356) 

beskriver om vikten av att det finns kompetent personal för att att omsorgstagarnas be-

hov ska säkerställas dag och natt.  

 

Det framkommer att en ökad invandring med språkskillnader tillkommit vilket i nuläget 

påverkar delar av omsorgen men förväntas öka i framtiden. Hemtjänstpersonalen näm-

ner detta som ett område som måste tas i beaktning inför den framtida planeringen av 

äldreomsorgen.  

 

I hemtjänstpersonalens arbete finns det krav på att följa ett dagsschema med ärenden. 

Arbetet försvåras av hanteringen av inkomna larm utöver dagsschemat. Ett larm kan 

innebära att alla andra besök blir försenade vilket skapar en stress hos personalen och 

en oro hos omsorgstagarna när personalen inte kommer som vanligt. Följande citat kan 

utifrån Hasson och Arnetz (2006:469) förstås där vårdkvalitén påverkas av stressrelate-

rade problem och högt arbetstryck 

 

Dom säger ju till och med ibland ja jag förstår att du är stressad. Gå 

du vidare. Jag fixar det här själv. Det kan ju faktiskt hända (U1). 

 

 

Vidare som författarna menar påverkar  stressen personalen och känslan överförs till 

omsorgstagaren  vilket citatet beskriver. 

 

Vidare så upplever hemtjänstpersonalen att organisationen har stora mål och visioner 

för äldreomsorgen inom kommunen. År 2020 har Kalmar Kommun som mål att vara en 

av de 30 bästa äldreomsorgskommunerna i Sverige. Hemtjänstpersonalen vi intervjuat 

uttrycker att de har vetskap om målet men de har ingen aning om hur målen är tänkta 

att uppnås. Evertsson och Rosengren (2014:995) beskriver att under en 
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förändringsprocess är enhetschefens roll central för att implementera organisationens 

vision vilket enligt hemtjänspersonalen inte varit tydligt. Hemtjänstpersonalen uttrycker 

att många förändringar påbörjas men aldrig slutförs. Det finns behov av att skapa en 

tydligare plan för hemtjänstpersonalens arbete för att kunna uppnå de visioner som kom-

munen har skapat. Evertsson och Rosengren (2014:997:1000-1001) menar att en god 

planering är behövligt för att personalens ska kunna prestera korrekt i de arbetsuppgif-

terna som ska utföras för att uppnå målen.  

 

Informationen om hur planeringen för framtidens äldreomsorg är enligt hemtjänstper-

sonlen obefintlig trots att de har ett stort mål där hemtjänstpersonalen i allra högsta grad 

behöver vara delaktiga för att det ska kunna uppnås. Citatet nedan förmedlar vilken 

känsla som finns bland viss hemtjänstpersonal  

 

…Jag kan inte försvara kommunens resonemang att vi ska bli den 

bästa kommunen i Sverige på äldreomsorgen. Jag kan inte försvara 

det. För det kommer vi aldrig kunna bli… (U3) 

 

En önskan om ökad delaktighet finns i de bitar som undersköterskorna besitter kunskap 

i då det skulle kunna bespara både tid och pengar. Informationen om förändringar sker 

via enhetschefen så det är av stor vikt som enhetschef att ha en god kommunikation med 

sina medarbetare. Kommunikationsvägarna uttrycks vara långa och information kom-

mer inte hela vägen fram. Samtidigt är upplevelsen att återkopplingen är dålig eller obe-

fintlig på information som skickats vidare. Arbetsplatsombud fungerar generellt som 

språkrör men även där finns det brister i kommunikationen.  

 

Implementering av IBIC (individens behov i centrum) är pågående vilket innebär digi-

talisering av dokumentation angående omsorgstagarna. Hemtjänstpersonalen uttryckte 

skilda meningar om användbarheten av IBIC där det positiva väger över. Vidare har 

nyckelhanteringen digitaliserats och har bytts ut till digitala lås hos omsorgstagarna som 

styrs av mobiltelefonerna. U2 sammanfattar fördelarna med digital dokumentation 

 

Det är stor skillnad för det kan jag sitta med i bilen och skriva under 

natten när det har hänt till och med och det brukar man försöka så 

det är färskt i huvudet.  

 

Det framkommer att problematik angående tekniken kan förekomma vilket skapar pro-

blem i hemtjänstpersonalens tidspressade schema. U3 uttrycker en stark kritik att inte 

utrustningen testats för aktuella program innan införandet. Majoriteten tror att när IBIC 
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är implementerad att detta kommer underlätta arbetet och leda till bättre kommunikation 

gällande omsorgstagarna. 

 

En ny förändring som tillkom vid årsskiftet 2017/18 är ett utskrivningsteam och ett 

trygghemgångsteam. Dock uttrycker samtliga intervjupersoner att information saknas i 

verksamheterna mer ingående om funktionen. 

 

Förändringar hemtjänstpersonalen vill se i framtiden är främst bättre arbetsvillkor med 

minskad stress och en bättre kontinuitet för omsorgstagarna för att öka tryggheten. Det 

framkommer bland annat att den sociala aktiviteten hade kunnat se annorlunda ut om 

tiden fanns. 

 

Ja och det är väl kanske en anledning till varför den sociala tiden 

fanns, för förr hade man ju lite mer tid och kunde prata lite varje 

besök. Nu är det ju så här en fem minuter här och tio minuter. Då 

hinns ju inte med nått socialt på dom vanliga besöken dom har. (U1) 

 

Vidare anser hemtjänstpersonalen att med bättre arbetsvillkor med minskad stress och  

bättre lön ökar attraktiviteten på undersköterskeyrket. U3 sammanfattar sina tankar så 

här: 

Men den måste få kosta, för i slutänden om vi inte får göra det kom-

mer det kosta mer på grund av sjukskrivningar. Jag är övertygad om 

att det är mindre och mindre folk som kommer vilja jobba inom vår-

den om det kommer va så här. Det är framtiden. 

 

Gynnerstedt (2011:11) och Lindgren (2005:16) påtalar att 40-talisterna är en stor gene-

ration som är friskare än tidigare och är en generation som har påverkat samhället under 

lång tid, vilket kan kopplas till de ökade kraven hemtjänstpersonalen upplever. Utöver 

de förändrade kraven hos omsorgstagarna tror hemtjänstpersonalen att undersköterske-

rollen kommer att fortsätta förändras mot ett mer sjukvårdsinriktad än omsorgsinriktat 

arbete. Samtidigt som hemtjänstpersonalen ser en förändring i mängden äldre framkom-

mer det i flertal intervjuer hur kraven från de äldre inte kommer kunna få det bemötande 

de kräver. Med mer ansvar i arbete upplevs bristen av tid vara problemet för ett bra 

utförande av insatser samtidigt som omsorgsarbetet blir mer sjukvårdsinriktat. Enligt 

Arnetz och Hasson (2006:469) är det känt hur äldreomsorgen blivit mer medicinskt och 

tekniskt utvecklad vilket ställer nya krav på hemtjänstpersonalen, vilket skulle kunna 

bekräfta hemtjänstpersonalens tankar om ett fortsatt sjukvårdsinriktat arbete. Slutligen 
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är tanken på att en dag själv vara i behov av vård och omsorg som den ser ut nu skräm-

mande för hemtjänstpersonalen. Det är en tanke de vill undvika. 

 

5.2 Biståndshandläggares perspektiv 

 

Biståndshandläggarna har en lång erfarenhet och en god kunskap om yrket. Det var 

mindre tydligt att åsikterna skiljde sig åt på en del punkter men det finns en förklaring 

för det då vi intervjuade dem tillsammans i en fokusgrupp. De visade en tydlig sam-

stämmighet men samtidigt kom de på olika svar vid olika tillfällen 

  

För att de äldre ska få sina behov tillgodosedda bokas ett möte med blivande omsorgs-

tagare genom ett hembesök eller en vårdplanering. Enligt Thelin (2011:33) är definit-

ionen av att den äldre lämnar livsfasen tredje åldern när behovet av vård och omsorg har 

infunnit sig, vilket sammanfaller med biståndshandläggarens beslut. I samband med mö-

tet berättar den enskilde eller med hjälp av anhöriga vad den äldre har svårt med att 

utföra och vilken hjälp som behövs. Oftast är det inte den demenssjuke som tar den 

första kontakten utan det kan vara sjukhus eller någon anhörig som är en make, maka 

eller barn. Det upplevs finnas svårigheter att komma fram till vad en demenssjuk behö-

ver för bistånd vilket innebär ett annorlunda arbete att komma fram till en beslutad in-

sats. Det förekommer viss påverkan av vad anhöriga har att säga vid beslutstagande 

beroende på om den äldre är gravt eller milt demenssjuk. Enligt Tudor-Sandahl 

(2010:15-16, 22) är det viktigt att undvika att alla äldre kategoriseras lika vilket kan leda 

till utsuddade individuella gränser. Både B1 och B2 förklarar att det inte alltid är lätt att 

samarbeta när anhöriga vill ha sin vilja igenom om vad make/maka, förälder behöver 

eller hur  det uppfattade hjälpbehovet ser ut, vilket kan utmynna ur förutfattade meningar 

vilket kan påverka de individuella skillnaderna som finns. Det är inte några förutfattade 

meningar eller generella antaganden som ska påverka beslutet av insatser. Det viktiga 

är att det är den enskildes behov som är i fokus inte anhörigas. För att underlätta vid ett 

besluttagande framför Takter (2017:114) hur biståndshandläggare uttrycker att det är 

lättare att genomföra vård och omsorgsinsatser där det inte finns anhöriga boende i hem-

met att ta hänsyn till i bedömningen (a.a.). Det innebär att den enskilde alltid har rätt att 

framföra sin åsikt. B1 beskriver att när den äldre inte har insikt får olika samtycken 

användas där lagen säger att du har ett presumtivt samtycke. Detta genom att den en-

skilde kan underförstått mena att det fungerar bra med ett konkludent samtycke. B1 

beskriver det som: 
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 …vilken behov av hjälp dem vill ha det får vi väldigt väl beskrivet 

oftast. Eller får vi luska vi som jobbar med demenssjuka mestadels 

är ju luskande och lockande och plockande. 

 

En ny organisationsförändring har tillkommit för biståndshandläggarna det senaste året. 

Det innebär ett nytt arbetssätt där besluten är mer detaljerade för den äldre med hjälp av 

IBIC (Individens behov i centrum). Anledningen till att det tillkommit är för att den 

äldre ska kunna hjälpa till och bibehålla sina kroppsliga funktioner. Det innebär att den 

äldre inte ska betraktas som helt funktionshindrad om det är en viss del av kroppen som 

är skadad. Vid en vårdplanering är frågorna mer detaljerade för att det nya arbetssättet 

ska tillgodoses. I beslutet finns detaljerade mål för den enskilde som biståndshandläg-

gare vidarebefordrar till hemtjänsten. Vilket är till grund för genomförandeplanen. B1 

beskriver det som: 

 

Först gör vi en inhämtning av en massa uppgifter. Sen ska vi bedöma 

varje liten insats tex dusch ska vi bedöma så gör jag ett förtydligande 

av det i en liten ruta där det står att det bedömda behovet är att Stina 

behöver hjälp vid duschen med stöd för att hon är osäker för att gå 

in. Sen klarar hon det och det själv och målet är att sen ska jag också 

skriva ett mål då till hemtjänstpersonalen att Stina vill bli självstän-

dig i duschen. För det kan ju vara att man skadat sig tillfälligt eller 

så kan det va att bibehålla liksom att man ändå så dem får väldigt 

både bedömda och vad är målet med duschsituationen. 

 

Både B1 och B2 beskriver hur de upplever att hemtjänstpersonal ofta brister i att hjälpa 

den enskilde att medverka vid städning eller liknande insatser vid hembesök. B1 och B2 

beskriver vikten av att den enskilde kan hålla sin självhjälp vid liv om hemtjänstperso-

nalen inte tar över för mycket för att utföra uppdraget snabbare. Hemtjänstpersonalen 

kan upplevas för omhändertagande. B2 påpekar vikten av ett mer rehabiliterande tanke-

sätt eller ett bevarande tankesätt att låta saker och ting ta lite längre tid. De framkommer 

att anhöriga ser det som en rättighet att den äldre ska få hjälp som att det vore att beställa 

en tjänst. Utifrån vad B2 nämner om rehabiliterande synsätt förklarar Westlund 

(2013:28) vikten av det salutogena arbetssättet. En del i detta är att bevilja mer tid för 

äldre dementa där personalen roterar i långsam takt och utför liknande arbetssätt och 

uppgifter för att den äldre ska känna trygghet. Det är av stort vikt att personal har spe-

cifik kompetens med kontinuerlig handledning och fortlöpande utbildning för hur den 

äldre ska bemötas i framtiden (a.a.). 
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Arbetet med uppföljningar har även ökat med tiden och en årsuppföljning har tillkom-

mit. Det är något som ska göras även fast både B1 och B2 upplever att de egentligen 

inte har det utrymmet. 

 

 …Men det som man säger nu att vår roll ska vara mer, det ska vara 

mer uppföljande och mer kontrollerande om man säger att om per-

sonen […] eller omsorgstagaren ska verkligen få den hjälpen som vi 

har bedömt att dom har behov utav och säkerhetsställa att det är så 

att personen får det (B2). 

 

Ett nytt samarbete har tillkommit med ett utskrivningsteam vid sjukhusbesök för om-

sorgstagarna. Det innebär att en specifik handläggare tillsammans med en sjuksköterska 

underlättar arbetet vid utskrivning av omsorgstagare. Vilket innebär att biståndshand-

läggarna inte behöver gå på lika många vårdplaneringar. Det resulterar i att omsorgsta-

garen tas emot snabbare i hemmet där uppföljning sker. Syftet är att vårdtagare inte ska 

behöva ligga kvar en längre tid på sjukhuset utan istället få en trygg hemgång där ett 

samarbete med landsting underlättar för den enskilde.  

 

B1 upplever att bistånden för den enskilde blivit mer rättssäkert. B2 anser att rättssäker-

heten tar plats när gamla tankesätt förändras hos hemtjänstpersonalen. B2 beskriver att 

biståndshandläggare utgår från socialtjänstlagen där omsorgstagarna oavsett demens-

sjukdom eller kognitivsvikt har rätt att besluta gällande sin egna omsorg. B2 beskriver 

det som en dust de får ta jämfört med andra professioner och mot anhöriga. Enligt lag 

har den enskilde alltid sin fria vilja. B2 menar att många i hemtjänstpersonalen anser  

 

…nej men den är dement den kan inte ta beslut aa men så är det man 

kan inte enligt lag så har man rätt att tycka någonting och då får vi 

försöka jobba runt det hitta andra lösningar för att det ska bli bättre 

istället för att ta över och säga så… 

 

Den enskildes rättssäkerhet har genom ny teknik förbättrats via nattkamera och GPS-

larm. En del omsorgstagare har en App via till exempel hitta min Iphone för att kunna 

få bästa säkerhet utanför hemmet. 

 

Kompetensutvecklingen för Biståndshandläggare är bristfällig och de upplever att det 

är i behov av mer. B1 menar 

 

Inte bara om att få kunskap det handlar om att kanske tänka och fun-

dera på ett annat sätt eller en aha upplevelse. Kanske få energi ehhh 
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utifrån sitt arbete att man får en wow känsla gud vi är på rätt spår 

eller men gud här måste vi tänka annorlunda. 

 

Inför framtiden beskriver både B1 och B2 att det är pengarna som styr. Båda tycker 

deras arbete är fantastiskt roligt och vill se det utvecklas åt rätt håll. B1 menar att det i 

framtiden är viktigt att rätt person får den hjälpen individen har rätt till och har behov 

av. En utmaning de ser är att fler yngre drabbas av demens och de anser sig inte rustade 

för den utmaningen. Westlund (2013:28) menar att det salutogena arbetssättet med de-

mens i fokus är viktigt att anpassa till den framtida hemtjänsten. Vilket både B1 och B2 

menar i och med att demensen även blir allt vanligare i yngre åldrar.  Westlund 

(2013:28) menar också, för att kunna tillgodose den demenssjukes omsorg i hemmet är 

det viktigt att hemtjänsten tar del av organiserat arbete speciellt inriktat mot demens. B1 

och B2 nämner att ytterligare en utmaning är att flera personer med andra nationaliteter 

kommer vara i behov av vård. B1 beskriver det 

 

Jag menar har du lärt dig det svenska språket då kanske och gjorde det 

senare i livet då tappar du oftast det och går tillbaka till ditt forna språk 

så att säga då kan det här med att kommunicera bli svår och missupp-

fattningar sker å ja det är svårare å lugna en person som har en demens-

sjukdom då… 

 

Förändringar som kommer ske i framtiden tror både B1 och B2 att allt mer praktiskt 

som städning inte längre kommer utföras av hemtjänstpersonal. Inköp och tvätt är redan 

borta. B2 beskriver det  

 

…men utifrån de personerna vi jobbar med så tänker jag så här. När 

jag städar knyter jag en kontakt jag blir en person eh jag får lite in-

formation, jag kanske till och med kan få hjälpa till med något annat 

för att kunna motivera in till mera hjälp vid ett annat tillfälle man 

måste inse vikten av ett enkelt städ. Det är så mycket mer. En social 

kontakt. 

 

Med målet att Kalmar kommun i framtiden ska vara en av Sveriges bästa äldreomsorgs 

kommuner menar både B1 och B2 att de båda försöker göra sitt bästa för att bidra till 

att uppnå målet.  

 

Man känner när man går hem från jobbet på en fredag att man gjort 

nånting bra för nån sen så har ju några saker misslyckats längs vägen 

så är det ju allt blir ju inte bra... (B1) 
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5.3 Enhetschefens perspektiv 

E1 beskriver att de äldres behov tillgodoses genom biståndshandläggarnas beslut. En-

hetschefens roll är sedan att utforma hur insatsen ska utföras tillsammans med hem-

tjänstpersonalen.  E1 framför att införandet av IBIC och digitaliseringen av dokumentat-

ionen är den förändring som är aktuell. Dialog förs tillsammans med omsorgstagarna 

om hur omsorgen ska utformas vilket underlättas av digitaliseringen. Genomförande-

planerna kan uppdateras fortlöpande och kan ses av alla i det digitala systemet. E1 för-

klarar det så här 

 

Nu ska vi digitalisera vår dokumentation som jag ser som en ny stor 

förbättring. Också för omsorgstagarna och det blir lättare det här med 

att vara öppen med att ha öppna kort gentemot omsorgstagarna. 

 

E1 har lång erfarenhet inom äldreomsorgen vilket medför att E1 upplevt den tidigare 

utvecklingen. E1 menar att stora förändringar inom omsorgen kommer ske då ekonomin 

inte kommer täcka framtida behov inom äldreomsorgen. Det Batljan (2007:15-19,21) 

omnämner i sin avhandling kan kopplas till vad E1 förväntar sig av framtiden där för-

fattaren belyser att kostnader är en viktig del i planering och hur komplex den är. Batljan 

(2007:15-19,21) påtalar också hur kostnader och den framtida ökningen av äldreomsorg 

kommer påverka välfärdsstaten i likhet med E1. E1 tror vidare att det i framtiden kan 

uppstå behov av att frivilligorganisationer tar över en del av arbetet som idag görs av 

kommunen då äldreomsorgen ständigt är föränderlig. E1 beskriver att det nya systemet 

är uppbyggt av schablontider för varje insats som ska utföras vilket inte alltid överens-

stämmer med verkligheten. E1:s uppfattning är att nya systemet ska i slutänden vara till 

fördel för omsorgstagarna då man lättare kan utforma insatserna tillsammans. E1 be-

skriver att enhetschefsrollen har förändrats och att äldreomsorgens kvalité var bättre 

förr. Anledningen är att enhetschefernas kontakt med omsorgstagarna var större och 

personligare. E1 menar att en enhetschef alltid kan göra ett bättre jobb. Vidare uttrycker 

E1 att 

…inte bara nu utan framtiden är att vi tappar det sociala perspektivet. 

Och vi ser människan utifrån ett samhälleligt perspektiv […] vi är ju 

fostrade i eh mer utifrån ett humanistiskt perspektiv… 

 

E1 menar att det humanistiska perspektivet är något som socionomer och/eller enhets-

chefer ska värna om för att det kommer gagna omsorgstagarna. E1 menar att man som 

enhetschef ska förmedla till hemtjänstpersonalen att se omsorgstagarna från ett socialt 
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perspektiv. Harrefors et al. (2007:355) studie visar ur ett äldreperspektiv att en känsla 

av värdelöshet kan bildas i det första skedet vid behov av vård. Författarna framför vik-

ten i att hemtjänstpersonalen skapar bra relationer och behandlar omsorgstagarna med 

värdighet. Detta står i motsats till hur E1 anser verkligheten ser ut idag och där det blir 

svårare att uppfylla bra relationer och behandla omsorgstagarna värdigt när tiden hos 

omsorgstagarna minskar och tekniken tar över.  

 

E1 beskriver de äldre som mjuka ”varor” vilka inte är mätbara men att det har hittats 

parametrar som leder till en organisatorisk förändring. En av dessa parametrar menar 

E1 är att människor blir allt äldre och kanske är 80 år innan de är i behov av hjälp. 

Utifrån att den tredje åldern sträcker sig längre upp i åldern än tidigare menar Thelin 

(2011) och Krekula och Heikkinen (2011) att den äldres mentala och fysiska aktivitet 

fortsätter vara produktivt så inträdet i fjärde åldern förskjuts. Utifrån den tredje åldern 

tror E1 att omsorgstagarna kommer använda mer teknisk utrustning som exempelvis 

datorer och mobiltelefon och därutifrån ställa högre krav i framtiden.   

 

E1 uttrycker att kvalitén i vården och omsorgen kan ökas genom att minska besöksan-

talet och utöka besökstiden. Tiden är något som ständigt är aktuellt och det finns dator-

program som registrerar alla besök och tidsåtgången. Det handlar om att allt ska effek-

tiviseras och hemtjänstpersonalen ska springa fortare. E1 beskriver det som inte värdigt 

att behöva kissa på kommando under de tio minuterna som hemtjänstpersonalen har sitt 

besök. Kamera användningen har ökat i arbetet vilket även kan öka kvalitén för att se 

exakt vad som utförs.  

 

E1 berättar att arbetskraften är ett återkommande samtalsämne i organisationen då un-

dersköterskeyrket inte är lika attraktivt längre. I framtiden bör det fokuseras på att få 

samhället och skolorna att förstå vad arbetet inom äldreomsorgen innebär för att få fler 

att utbilda sig till undersköterska. Tidigare har det varit små- eller deltidstjänster inom 

äldreomsorgen vilket har inneburit en kvinnofälla, vilket Batljan (2007:22-26) styrker 

där omsorgsarbete ofta framkommer som kvinnodominerande. Det är en utmaning att 

skapa en större jämlikhet och för att nå ett sådant resultat krävs nya tankegångar (a.a.). 

En förändring har skett då heltidstjänster är en grund och lönemässigt har en ökning 

skett. E1 tror inte att alla undersköterskor håller med om lönebilden, men det är en på-

gående förändring. E1 menar i sin helhet att undersköterskeyrket är underskattat. E1 

berättar det själv så här 
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Det som är sorgligt det som jag tycker att som chef det är ju vilket 

fint arbete som görs varje dag och hur många fixar egentligen det? 

Det är ju jättesvårt och tufft och mångfasetterat. Underskattat det är 

verkligen underskattat. 

 

Vidare så kan man se en ökning av kulturkrockar vilket är något som organisationen bör 

ha i beaktning. Redan nu anser E1 att man kan se hur språket skapar missförstånd mellan 

omsorgstagare och hemtjänstpersonal. Äldre som idag har behov av omsorg med ut-

ländsk härkomst har ofta anhöriga som får anhöriganställning för att lösa den språkliga 

och kulturella krocken.  

 

E1 anser att kommunikationen är god med biståndshandläggarna och anser för att en 

verksamhet ska fungera ska det finnas en samklang, vilket Evertsson och Rosengren 

(2014:994-995) lyfter, vikten av en en gemensam vision och strategi för att få ett gott 

samarbete. Enhetschefen kan påverka om det finns ett missnöje kring omsorgen eller 

kontinuiteten till skillnad mot om det handlar om beviljad tid för insatserna. Är om-

sorgstagaren i behov av ytterligare insatser eller en förändring måste den enskilde an-

söka själv. E1 uttrycker att det handlar om tid, tid är pengar.   

 

E1 vill vara tydlig med att man som enhetschef ska föra en dialog med sina medarbetare 

och lösa problem tillsammans vilket underlättar för att se omsorgen på samma sätt. 

Evertsson och Rosengren (2014:994-995) menar att information upprätthålls via ett syn-

lig ledarskap som uppmuntrar medarbetarna att förbättra vårdkvalitén inom äldreomsor-

gen. En synligt ledarskap kan ses utifrån E1:s beskrivning där en enhetschef som inte 

har sin personal med sig, inte kommer någonstans 

 

E1 känner sig uppdaterad med förändringar inför framtiden och är engagerad. Föränd-

ringar når enhetscheferna i ett tidigt skede då de träffas kontinuerligt med kollegor samt 

förvaltningschef. E1 uttrycker att enhetschefs yrket har utvecklats genom åren till att bli 

ett mer professionellt yrke. En enhetschef har många olika uppdrag som till exempel 

lönesamtal, medarbetarsamtal, frånvarohantering, rehab planer, planera och anställa 

personal men arbetet med omsorgstagarna ska alltid finnas i fokus.  

 

Två av målen i arbetet att bli en av de 30 bästa kommunerna inom äldreomsorgen i 

Sverige är kontinuitet och delaktighet. Delaktigheten innebär att omsorgstagarna ska 
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vara mer delaktiga i arbetet med genomförandeplanerna. Vidare finns en tanke om att 

jobba över professionsgränserna med samarbetet kring omsorgstagarna.  

 

E1 uttrycker att personalen har tillgång till kompetensutveckling genom utbildningar. 

Det finns inte alltid möjlighet att erbjuda eller godkänna att personal får gå en utbildning 

då det handlar om budget och verksamhetens behov generellt. När det ska sparas pengar 

är det tyvärr utbildningarna som det sparas in på, vilket E1 menar inte känns bra. Delar 

av personalen har tidigare varit outbildade men sedan läst till undersköterska, vilket E1 

anser viktigt då det finns en förväntning på kunskapen hos personalen. Det E1 anser som 

allra viktigast är att alla har hjärt-lungräddning och brandutbildning. E1 beskriver en 

önskan att hemtjänstpersonalen i framtiden ska få mer kunskap och utbildning kring 

demenssjukdomar. 

 

E1 hoppas att målet som kommunen har satt upp kring att bli en av de 30 bästa äldre-

omsorgs kommunerna i Sverige kommer uppnås. E1 uttrycker att det vore fantastiskt att 

nå målen när omsorgstagarna bor i sina egna hem och får känna trygghet och må så bra 

som möjligt. Det är inte bara de basala behoven som behöver tillgodoses utan även de 

sociala.  

 

E1 hoppas att enhetschefsrollen förvaltas på rätt sätt där det kämpas för ett socialt och 

samhälleligt perspektiv som bygger på humanistiska värden och inte naturvetenskap. 

Detta är något som är unikt för just Sverige och Skandinavien. E1 hoppas det ska möj-

liggöras genom att det anställs socionomer som enhetschefer som är skolade i det sam-

hälleliga perspektivet. E1 säger avslutningsvis att det händer massa spännande saker 

varje dag och hoppas att socionomer ska vilja jobba som enhetschefer och är man kreativ 

och lösningsfokuserad har man så roligt på jobbet. 

 

5.4 Verksamhetsutvecklarens perspektiv 

 

V1 börjar med att beskriva att år 1992 kom en ny reform kallad ädelreformen. Staten 

markerade då ett startskott på en förändrad utveckling av kommunerna i ett internation-

ellt perspektiv. V1 beskriver det som en evolution och en stor utveckling startade som 

sedan pågått och utvecklats genom åren. Boende för personer i samhället blev kommu-

nala det vill säga innan ädelreformen så kunde du bo i landstingets regi. Reformen gick 

även från sjukvårdsinriktad verksamhet till en socialtjänst inriktad verksamhet med in-

slag av hemsjukvård, det blev väldigt stor fokus på kvalitén på boende.  
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V1 menar att kompetensutveckling, synen på den äldre, kunskap om roll och rollfördel-

ningen gjorde att det tillkom mycket utbildningar. Utbildningarna satsades mycket på 

vårdpersonal och den enskilde omsorgstagaren. Där ny kunskap om beroendeställningen 

uppmärksammades kring förståelse av att omsorgstagare är i beroendeställning. En om-

ställning i kommunen där ansvar för sjuksköterskor och rehab personal övergick till 

kommunen vilket tidigare distriktsvården eller i slutenvården ansvarade för. V1 ut-

trycker vilket stort arbete det har varit och fortfarande är att få ihop hälso- och sjuk-

vårdsperspektivet med socialtjänst perspektivet. V1 menar att skapa samsyn och få ett 

fungerande samarbete är av stor vikt för att den enskilde ska ha rätt insatser och en 

fungerande helhet.  

 

V1 uttalar att det från första början pendlat fram och tillbaka i samarbetet med hälso och 

sjukvården. Evertsson och Rosengren (2014:995) påtalar att socialtjänstlagen och hälso- 

och sjukvårdsorganisationer tillsammans är komplexa system  och i en omorganisering 

blir beroende och påverkar varandra. V1 menar att till en början blev arbetet för hälso- 

och sjukvårds inriktat då grunden är socialtjänst och sjukvård ska fungera som en kom-

pletterande insats. Arbetet med informationsdelning mellan hälso- och sjukvård och so-

cialtjänst är ett pågående arbete inom organisationen. Att två organisationer samverkar 

påverkar och ger svårigheter. Vilket Evertsson och Rosengren (2014:995) lyfter angå-

ende vikten i att samarbeta för att förbättra vårdkvalitén.  

 

Vi har linjeorganisation för socialtjänst och linje för hälsosjukvård. 

Det innebär att alla har sina chefer och så jobbar vi mot samma per-

son och då förstår alla att ja ja det måste ju mötas i slutändan. Och 

det gör det och vi samarbetar och vi hittar former för den här sam-

verkan som har utvecklats över tid, så att alla kompetenser eller ja 

doms kompetens som behövs att dem möts runt enskilda individer… 

 

V1 nämner att andra krav som kommer är från de äldre och deras anhöriga. V1 berättar 

att under ca tio års tid har det talats om den nya generationen äldre som omsorgstagare. 

V1 beskriver att det finns en tydlig drivkraft i dom så kallade 40-talisterna och att det är 

en grupp samhällsdrivande människor. Vilka är vana att tycka och tänka i yrkeslivet 

utifrån vad man gjort tidigare det vill säga utifrån sina egna behov och önskemål, vilket 

kan kopplas till Lindgren (2005:16) som beskriver 40-talisterna som en annorlunda ge-

neration än tidigare både till antal och påverkan i samhället. Gynnerstedt (2011:11) me-

nar även att 40-talisterna är en generation som vill klara sig själv så länge som möjligt, 
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vilket också påverkar planeringen för framtidens äldreomsorg. Likt V1 menar Lindgren 

(2005:40-41) att 40-talisterna uppskattas fortsätta påverka även i framtiden.  Enligt V1 

har det även skett en ökning av vårdtagare som inte är ålderspensionärer samt fler per-

soner under 65 år med demenssjukdom alternativt somatisk sjukdom eller nedsättning. 

I och med ökningen av vårdtagre som icke är ålderspensionärer bör det beaktas det Ek-

man (2015:5) påtalar där vilken ålder som än berörs finns det stora skillnader och hetero-

geniteten måste beaktas. Då den enskilde har olika krav, önskemål och behov oavsett 

ålder, vilket Tudor-Sandahl (2010:15) beskriver i likhet med Ekman. Vidare menar för-

fattarna att inom kategorien äldre finns det både äldre äldre och yngre äldre.  

 

….personer under 65 år dem har funnits men aldrig som mottagare 

ända sen jag började här. Man började prata om dem om en grupp 

som inte var homogen som en grupp som inte var som alla äldre och 

det är inte mycket som är homogent med en 65åring som en 85åring. 

Jag menar det är en hel generation emellan (V1). 

 

V1 menar att förberedelser av förändringar i äldreomsorgen har påbörjats. Innan har 

avsatserna drivits av normalisering det vill säga att det som levereras ska passa alla.  

V1 bekräftar att det är mer individanpassat och menar att det ur ett historiskt perspektiv 

bara är början och att det ska bemötas med kompetensutveckling.  

 

….och så började vi se att det är inte alltid det är det som är det 

önskvärda. Vad är det vi kan göra på ett annorlunda sätt. Och det kan 

ju vara på annorlunda sätt var att om dom riktlinjer vi har för bi-

ståndshandläggning dom fungerar för de allra flesta men där har man 

sett ärenden som inte fungerar. Den enskilde har andra förväntningar 

eller behov än riktlinjerna. 

 

V1 menar att kommunen har en utbildningsplan som tas ut varje år som innehåller olika 

utbildningar som förvaltningen ansvarar för inom ramen för internutbildning och besk-

rivs vara omfattande. De är utbildningar som tangerar den direkta vården och omsorgen 

en del till mer rättslig bakgrund, en del som vänder sig specifikt mot socialtjänstperso-

nal, specifikt mot hälso-sjukvårdspersonal och demensomsorg. Vissa utbildningar är 

återkommande varje år för att förstärka kunskaperna som en del av förändringar i det 

ursprungliga uppdraget. V1 är övertygad över att utbudet av kompetensutveckling inte 

är något personalen klagar på. V1 menar däremot att budgeten kan påverka fortbild-

ningen trots betydelsen av ökad kompetens vilket forskaren Batljan (2007:22-26) näm-

ner vikten av att använda hjälpmedel inför prioriteringar av utbildning. V1 beskriver att  
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i nuläget är utbildningsprojektet införandet av individens behov i centrum (IBIC) i fokus 

och startade år 2016. Vilket beräknas gå i mål under hösten år 2018 och utbildningen 

vänder sig till alla anställda. Genom IBIC får all personalutbildning i en mer digitali-

serad social dokumentation.  

 

Kalmar kommun arbetar med att vara en attraktiv arbetsgivare. Det ena är genom kom-

petensutveckling och rätten till heltid eller heltid som norm som det även kallas. Det vill 

säga att alla tjänster är heltid. Vid en önskan av en mindre tjänst kan en ansökan om 

tjänstledighet på 20% göras men grunden är heltid. Svårigheter vid en heltidstjänst att 

få ut alla timmar på samma arbetsplats, därav skapas behovet av rörlighet. 

 

Äldreverksamheten snurrar dygnet runt så arbetstidslagar att förhålla 

dig till och annat. Så så kan det ju innebära att vill jag jobba heltid 

så kan jag ju inte alltid få ut den tiden på en viss arbetsplats utan jag 

måste flytta på mig.  

 

Kalmar kommun har en vision att endast anställa färdigutbildade undersköterskor men 

med en förändrad personalsammansättning så ligger just nu kommunen på 95% på all 

baspersonal som undersköterskor. Det är färre som söker omvårdnadsprogrammet i 

gymnasiet nu jämfört med för 10 år sedan. En implementering av nya riktlinjer runt 

demensomsorg är även pågående. Övriga förändringar som är pågående är att tillsynerna 

fått en mer teknisk utveckling och innehållet för det sociala är under förändring. För att 

utveckla förändringsprocess eller arbetsmodell utförs en behovsanalys, inventering eller 

nyttoutvärdering med olika steg. V1 uttrycker att det finns en daglig kontakt med en-

hetschefer och teamansvariga men mer sällan med undersköterskor och sjuksköterskor. 

Den gruppen träffas vid presentation av modell för projektarbete eller vid avvikelser. 

Betydelsen av att involvera undersköterskor till exempelvis ihop med andra yrkesgrup-

per värdesätts. Undersköterskor representeras genom fackliga representanter när det rör 

sig om organisationsförändringar och arbetsmiljö samt de delar som är kopplade till 

omsorgstagarna.  

 

…att driva verksamhetsutvecklings frågor utåt å det är klart vi jobbar 

oftast på på eller alltid kanske man ska säga man tidsätter projektet. 

Du har en projektplanering vi har en utsedd projektledare. Vi har mål 

och syfte med vad som ska uppnås å du sätter samman en projekt-

grupp. Å å det kan ju ofta vara projektledaren som får det uppdraget 

å å då sätter man ju samman det utifrån uppdragets karaktär 
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V1 beskriver hur kommunen har som mål att år 2022 försöka bli utsedd till årets e-

hälsokommun. Nationellt har regeringen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) 

sagt att år 2025 ska Sverige vara världsledande på e-hälsa. Det krävs ett förberedande 

arbete inför ökade krav och förväntningar. Det vill säga att den tekniska användningen 

ska vara mer utbyggd, anpassad och tillgänglig.  

 

V1 beskriver avslutningsvis en vision för framtiden där personalen ska få högre lön och 

arbeta på ett annorlunda sätt för att kvalitén ska bli så bra som möjligt där de äldre ska 

få sina behov tillgodosedda.  

 

6 Slutdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva och analysera hur verksamma inom äldreomsorgen 

uppfattar och bemöter de förändringar och utmaningar som äldreomsorgen står inför 

med en ökande heterogen generation äldre i behov av vård och omsorg. Vidare vill stu-

dien beskriva och analysera skillnader mellan olika befattningars uppfattning av behov 

av förändringar. Studien kan bidra med en ökad kunskap om en heterogen grupp äldre 

och dess bemötande av äldreomsorgen. Resultatet av studien visade att det fanns flertal 

delar som togs upp utifrån frågeställningarna om intervjupersonernas upplevelse och 

bemötande men även andra faktorer vilket intervjupersonerna själva anser bör utvecklas 

i framtiden.  

 

Det empiriska materialet av samtliga intervjupersoner berörde vikten av kommunikation 

och delaktighet ur olika synvinklar. Vi har utifrån intervjuerna uppfattat att kommuni-

kationen är något som brister generellt inom kommunen både inom enheterna, mellan 

enheterna och från verksamhetsnivå upp till ledningsnivå. Vi menar att om kraven och 

förändringar ska vara genomförbara bör grunderna utgöras av en god kommunikation 

och delaktighet utifrån kompetens. Det framkommer bland annat att hemtjänstpersona-

len inte anser sig ha tillräcklig information för hur de mål och visioner som kommunen 

har skapat ska uppnås. Det kan ställas i kontrast till att E1 ansåg att målen har förmedlats 

tydligt till medarbetarna inom hemtjänsten. För att kunna uppnå mål och visioner så är 

det av stor vikt att medarbetare som ska utföra förändringar i verksamheten har god 

kunskap om hur och varför en förändring genomförs. Uppnåendemålen bör vara tydliga 

och strukturerade för att alla verksamma ska kunna utläsa vad som ska göras ifrån led-

ningsnivå ner till verksamhetsnivå. B1 och B2 uttrycker att deras medverkan till att 
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uppnå målet att bli en av Sveriges 30 bästa kommuner är genom att fokusera på att göra 

ett så gott arbete som möjligt inom sitt område. Delaktigheten vid förändringsprocesser 

är något som ledningen upplever att de har från hemtjänstpersonalens sida. Däremot 

finns det skilda meningar på den punkten då hemtjänstpersonalen önskar mer delaktig-

het inom de områden de besitter kompetens. Tanken som väcks från vår sida är att kom-

munikationen brister kring hur hemtjänstpersonal, enhetschefer och biståndshandläg-

gare har varit delaktiga i förändringar. Delaktigheten bör förmedlas tydligare ut till övrig 

personal inom äldreomsorgen från verksamhetsledningen alternativt de fackliga arbets-

ombuden.  

 

I studien framkom det av samtliga verksamma hur de ansåg att kraven inom äldreomsor-

gen kommer att förändras och anpassas till en heterogen grupp äldre. Vilket enligt V1 

har tagits med i beräkningarna inför framtidens utveckling av kommunens äldreomsorg. 

Samtliga verksamma påpekar att tiden spelar en stor roll i framtiden. Tid för omsorgs-

tagarens ses som väldigt viktig men det framkommer hur det brister från alla håll och är 

svårt att hitta en lösning till förändring. Tiden påverkas även av ekonomin. Ett bistånd 

innebär inte att omsorgstagaren har rätt till hur mycket tid som helst att få den hjälp den 

behöver. E1 beskriver hur de var bättre förr då tiden för det sociala med omsorgstagarna 

fanns även för en enhetschef. E1 påpekade även hur förändringarna med kortare tid hos 

omsorgstagarna påverkar vårdkvaliteten. V1 menade att tiden baseras på bistånden och 

att det på så sätt inte kan påverkas. Ekonomin påverkar även möjligheterna att anställa 

personal utöver baspersonal för att underlätta tidsmässigt. Samtidigt beskrev även B1 

och B2 hur ekonomin påverkar bistånd men ser en förhoppning av förändring i omsorgs-

arbetet. Där omsorgstagarna i framtiden ska få möjlighet av att vara mer delaktiga och 

få ut så mycket som möjligt av sin tillsyn även om det är tidskrävande. Samtliga av 

hemtjänstpersonalen sade sig ha en önskan att kunna spendera mer tid med omsorgsta-

garna men upplever det ej möjligt tidsmässigt. Vi anser att tidsrummet alltid är viktigt 

att beakta vilket gör det stressigt för både hemtjänstpersonal och den äldre. För att skapa 

en större trygghet och meningsfullhet hos omsorgstagaren önskar hemtjänstpersonalen 

mer tid och mer personal på samma antal omsorgstagare. Samtidigt som tiden och eko-

nomin spelar en stor roll i arbetsnöjdheten är detta redan är en av orsakerna till att allt 

färre vill jobba inom vården. 

 

Avslutningsvis har vi urskilt att skillnaderna på verksamhetsnivå och ledningsnivå är att 

olika synsätt finns på implementeringen av hemsjukvårdsarbetet inom äldreomsorgen. 
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På verksamhetsnivå är samtliga överens om att äldreomsorgen har blivit och förväntas 

bli mer hälso-sjukvårdsinriktad, vilket framstår som negativt. Anledningar som fram-

kommer är bristande kompetens, dålig kommunikation vid delegering av sjukvårdsupp-

gifter samt att de sociala och basala behoven åsidosätts. På verksamhetsnivå upplevs det 

som mer positivt där V1 uttrycker att en balans finns mellan hälso-sjukvården och om-

sorgsarbetet enligt socialtjänstlagen. V1 menar att hälso-sjukvården och omsorgen kom-

pletterar varandra.  

 

En tolkning som kan göras av resultatet som framkommit via intervjuerna är att det kan 

anses vara ett sätt för intervjupersonerna att få fram sina personliga åsikter kring ett 

problem inom verksamheten. Vilket kan innebära att resultatet är svårt att generalisera 

utöver den specifika medarbetarens närområde. Avgränsningar till färre professioner 

med fler deltagande intervjupersoner skulle kunnat öka generaliserbarheten för studien. 

Vidare måste studiens resultat tolkas med beaktning kring den påverkan vi som förfat-

tare kan ha haft på de svar som givits från intervjupersonerna. 

 

6.1 Teoridiskussion 

 

För att förstå det empiriska materialet i studien så har tre olika teoretiska ansatser an-

vänts. Dessa tre är salutogent perspektiv, 40-talisterna och tredje åldern. De valda teo-

retiska begreppen har hjälpt oss att analysera resultaten men har inte medvetet påverkat 

hur vi har ställt de valda intervjufrågorna eller hur vi har analyserat resultatet. Under 

studiens gång var det salutogena perspektivet av stor relevans där vi kunde förstå mycket 

utav det som framfördes i intervjuerna. Det framkom även hur tankar och planering 

beträffande fyrtio-talister började komma fram i arbetet inom äldreomsorgen men ännu 

inte tagit över så mycket som vi i början hade en tanke vid val av teorin. Teorin är  därav 

relevant i och med att det framkom att 40-talisterna hade en stor påverkan på planeringen 

av det framtida arbetet inom äldreomsorgen både på organisationsnivå och i hemtjäns-

ten. Den sista teorin, tredje åldern har varit svårast att applicera och tolka under studien 

men den har gett oss ett perspektiv kring hur äldres produktiva och aktiva tid innan 

behovet av äldreomsorg har förlängts samt hur vi ska tolka arbetet och planeringen inför 

framtiden.  

 

De teoretiska begreppen har inte använts utan problem utan har snarare skapat en stor 

tankeprocess under bearbetningen av studien. De teoretiska begreppen har inte 
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genomgående varit applicerbara direkt på intervjupersonernas beskrivningar men kan 

för läsare av studien ändå skapa en förståelse och en helhet av resultatet. Tredje åldern 

och 40-talisterna är teoretiska begrepp som riktar sig mot de äldre och salutogent per-

spektiv riktar sig mot de verksamma, de teoretiska begreppen kompleterar på så vis 

varandra för att kunna få en helhetssyn i analysen kring morgondagens äldre.  

 

6.2 Metoddiskussion 

 

I metoddiskussionen kommer studiens metod att diskuteras utifrån det empiriskt insam-

lade materialet. I studien har en kvalitativ ansats använts med två olika metoder, semi-

strukturerade intervjuer och fokusgrupp för att besvara studiens huvudfråga. Metoderna 

har resulterat i en ansenlig mängd data, vilket kan ses som ett representativt underlag av 

verksamma inom äldreomsorgens syn på morgondagens äldre.  

 

Svårigheter som uppkommit undet studien är att få svar som kan hjälpa till att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Frågorna som har ställts har inte uppfattats på samma 

sätt av alla deltagande intervjupersoner vilket kan ha gett både bredd och skillnader i 

svaren, vilka kan uppfattas både positivt och negativt. Detta kan ge studien den bredd 

som önskas men även skapat svårigheter i sammanställningen för att få studiens fråge-

ställningar besvarade. Vidare valdes fokusgrupper med förhoppning om att få omfat-

tande underlag i diskussionerna mellan deltagarna. Antalet fokusgrupper som planerats 

för blev ej genomförbart men blev kompletterat av semistrukturerade intervjuer. Under 

intervjuerna förhöll vi oss neutrala till ämnet under diskussionerna. Samtliga intervjuer 

startade med att fråga om informationsbrevet hade lästs för att säkerhetsställa  rättighet-

erna gällande deltagandet av intervjun. Vilket inkluderar vetskapen om att kunna av-

bryta intervjun när som samt avstå att besvara frågor. 

 

Ytterligare en svårighet med studiens metodval är att finna en större generaliserbarhet i 

förhållandet till genomförda intervjuer och fokusgrupper i förhållandet till andra kom-

muner. För att öka generaliserbarheten skulle flera kommuner behöva delta i studien 

fördelat jämt i landet. Då det kan ses som svårt att generalisera en kvalitativ studie skulle 

ett komplement på så vis kunna vara en kvantitativ metod som exempelvis enkätstudie 

för att få ett mätbärt resultat som är mer generaliserbart. Med en kombination av de två 

olika metoderna kan man få både bredd och djup i studien. Däremot påvisar studien att 

det finns skillnader mellan olika befattningars uppfattningar om vilka förändringar som 
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det finns behov av i Kalmar kommun, vilket kan undersökas vidare samt vara en hjälp 

till att hitta utvecklingsområden. I studien har det funnits behov av begränsningar för att 

området inte skulle bli för stort, den begränsade tidsaspekten samt omfattningen av stu-

dien som är på kandidat nivå. Detta innebär att mängden deltagande intervjupersoner i 

studien har begränsats vilket kan skapa en mindre överförbarhet av studiens resultat 

även inom kommunen. Då det i studien har varit flera deltagande intervjupersoner som 

arbetar som hemtjänstpersonal, till skillnad mot övriga befattningar, och representerar 

olika enheter kan detta öka överförbarheten för denna aspekts generaliserbarhet inom 

kommunen. Vidare finns en styrka i studien i och med att det är flera befattningar som 

är representerade inom omsorgsförvaltningen vilket kan styrka de likheter som finns 

mellan befattningarna och att det finns förändringsbehov av äldreomsorgen inför en ny 

heterogen generation äldre. I resultat och analys delen finns intervjupersonernas svar på 

frågor tydligt beskrivna och sammanfattade för att återge verkligheten utifrån de svar 

som givits under intervjuerna. Trovärdigheten i studien anser vi vara hög då de etiska 

riktlingerna har efterföljt och  säkerhetställts.   

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Under studiens gång har många intressanta tankat uppstått, nedan påvisas tankar till vi-

dare forskning. Att belysa och studera kvalitén i äldreomsorgen genom att studera hur 

olika aktörer inom äldreomsorgen anser vad kvalité innebär i motsats till de äldres fram-

tida krav. Vidare genom att belysa alla berörda parter i äldreomsorgen, ökar validiteten 

för en studies resultat kring en problematik. Vidare har en större skala av den genom-

förda studien varit intressant att utföra samt med en kompletterande metod för att få 

fram en mer generaliserbar studie och få ett perspektiv av morgondagens äldre i Sverige.  

 

6.4 Avslutning 

Avslutningsvis vill vi som författare av denna studie lyfta svårigheten med prognoser 

kring att spå in i framtiden om hur äldre kommer reagera. Studien utgår från förvänt-

ningar om framtiden utifrån hur verksamma uppfattar olika generationer och dess på-

verkan på framtidens äldreomsorg. Vilket kan belysa vilket komplext arbete det är att 

utveckla framtidens äldreomsorg för att den ska passa en heterogen kategori äldre utan 

möjlighet att kunna fastslå hur framtiden kommer att bli.  
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Bilagor 

Bilaga A Informationsbrev enskild intervju 

Informationsbrev semistrukturerad intervju med strategiskt utvald personal 

Hej! 

Vi heter Catrin Lamell Sjögren och Clara Ramirez Grande och vi läser för närvarande 

sjätte terminen på socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi kommer un-

der våren skriva vårt examensarbete och inom ramen för detta genomföra en vetenskaplig 

studie. Vår studie ämnar undersöka morgondagens äldre som mottagare av den moderna 

äldreomsorgen vilket innebär att vi fokuserar på nutiden och vilka framtida förändringar 

som omsorgen ser är på gång samt förändringar man förväntar sig ska ske.  

 

Vårt preliminära syfte är: Syftet med studien är att beskriva och analysera hur verksamma 

inom äldreomsorgen uppfattar behov av förändringar och hur de bemöter utmaningar 

som äldreomsorgen står inför med den ökande generationens äldre i behov av vård.  

 

Vi önskar kunna genomföra en semistrukturerad intervju med två biståndshandläggare 

inom omsorgsförvaltningen. En semistrukturerad intervju innebär förbestämda intervju-

frågor men att ordningsföljden kan variera samt att vi kan ställa följdfrågor beroende på 

vad som kommer fram under intervjun.  

 

En central frågeställning i vår studie är hur verksamma inom omsorgsförvaltningen upp-

fattar att kraven inom äldreomsorgen kommer att förändras och hur detta anpassas till en 

heterogen grupp äldre? Vår förhoppning är att vår undersökning kan gagna verksamhets-

utvecklingen i kommunen då den är framåtriktad. 

 

Vid genomförandet av intervjuerna och studien kommer Vetenskapsrådets forskningse-

tiska principer tillämpas. Dessa är i korthet: 

Deltagandet i forskningsintervjun är frivilligt. Intervjupersonerna har rätt att avstå från att 

besvara enskilda frågor och kan när som helst avbryta intervjun och sin medverkan i in-

tervjuerna. För att underlätta transkriberingen av intervjumaterialet har vi en önskan om 

att få spela in intervjuerna. Materialet kommer inte att spridas till någon obehörig och så 

snart uppsatsen examinerats kommer det inspelade materialet raderas. Resultaten i stu-

dien kommer att presenteras avidentifierad där namnen har ersatts med fiktiva namn.  Det 

kommer inte finnas information om vilken arbetsplats som deltagit. Tiden för intervjun 

kommer att vara runt 40-60min. 

 

Våra förslag på tider att genomföra intervjuerna är…..Här har olika datum funnit i och 

med svårigheterna att få svar i tid. 

Om intresse finns kommer du som intervjuperson att erhålla ett exemplar av den färdiga 

uppsatsen. Om ni har frågor eller om något är oklart är ni välkomna att kontakta oss på 

vår studentmail alternativt telefon: Catrin - cs223ap@student.lnu.se, 070-7354227 eller 

Clara - cg222by@student.lnu.se, 076-2843492. 

Ni är även välkomna att kontakta vår handledare, Jan Petersson, Professor i socialt arbete, 

jan.petersson@lnu.se på Linnéuniversitetet. 

Stort tack på förhand! Vänliga hälsningar   

mailto:cs223ap@student.lnu.se
mailto:cg222by@student.lnu.se
mailto:jan.petersson@lnu.se
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Catrin och Clara 

Bilaga B Informationsbrev fokusgrupp 

Informationsbrev fokusgruppsintervjuer 

Hej! 

Vi heter Catrin Lamell Sjögren och Clara Ramirez Grande och vi läser för närvarande 

sjätte terminen på socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi kommer un-

der våren skriva vårt examensarbete och inom ramen för detta genomföra en vetenskaplig 

studie. Vår studie ämnar undersöka morgondagens äldre som mottagare av den moderna 

äldreomsorgen vilket innebär att vi fokuserar på nutiden och vilka framtida förändringar 

som omsorgen ser är på gång samt förändringar man förväntar sig ska ske.  

 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur verksamma inom äldreomsorgen 

uppfattar behov av förändringar och hur de bemöter utmaningar som äldreomsorgen står 

inför med den ökande generationens äldre i behov av vård.  

 

Vi önskar kunna genomföra intervjun genom fokusgrupp med 2-4 deltagare med enhets-

chefer och undersköterskor inom omsorgsförvaltningen. Som deltagare i fokusgruppen 

förväntas man diskutera olika aspekter av det aktuella ämnet med de övriga deltagarna.  

Om det inte finns möjlighet att delta i fokusgrupp finns möjligheter att utföra enskild 

intervju med ungefär samma frågor som i fokusgruppsintervjun. 

En central frågeställning i vår studie är hur verksamma inom omsorgsförvaltningen upp-

fattar att kraven inom äldreomsorgen kommer att förändras och hur detta anpassas till en 

heterogen grupp äldre? Vår förhoppning är att vår undersökning kan gagna verksamhets-

utvecklingen i kommunen då den är framåtriktad. 

Vid genomförandet av intervjuerna och studien kommer Vetenskapsrådets forskningse-

tiska principer tillämpas. Dessa är i korthet: 

Deltagandet i forskningsintervjun är frivilligt. Intervjupersonerna har rätt att avstå från att 

besvara enskilda frågor och kan när som helst avbryta intervjun och sin medverkan i in-

tervjuerna. För att underlätta transkriberingen av intervjumaterialet har vi en önskan om 

att få spela in intervjuerna. Materialet kommer inte att spridas till någon obehörig och så 

snart uppsatsen examinerats kommer det inspelade materialet raderas. Resultaten i stu-

dien kommer att presenteras avidentifierad där namnen har ersatts med fiktiva namn. Det 

kommer inte finnas information om vilken arbetsplats som deltagit. Tiden för intervjun 

kommer att vara runt 60min. 

 

Våra förslag på tider att genomföra intervjuerna är…..Här har olika datum funnit i och 

med svårigheterna att få svar i tid. 

Om intresse finns kommer du som intervjuperson att erhålla ett exemplar av den färdiga 

uppsatsen. Om ni har frågor eller om något är oklart är ni välkomna att kontakta oss på 

vår studentmail alternativt telefon: Catrin - cs223ap@student.lnu.se, 070-7354227 eller 

Clara - cg222by@student.lnu.se, 076-2843492. 

Ni är även välkomna att kontakta vår handledare, Jan Petersson, Professor i socialt arbete, 

jan.petersson@lnu.se på Linnéuniversitetet. 

Stort tack på förhand! Vänliga hälsningar  

mailto:cs223ap@student.lnu.se
mailto:cg222by@student.lnu.se
mailto:jan.petersson@lnu.se
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Catrin och Clara 

Bilaga C Intervjuguide 

Intervjuguide 

 

Enhetschefer och Undersköterskor 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du varit verksamma inom äldreomsorgen? 

3. Hur får varje individ (äldre?) sina personliga behov tillgodosedda? finns det nå-

gon plan? (genomförandeplan ska alla ha) 

4. Vad ser ni för förändringar som redan är påbörjade i dagens omsorg? 

5. Hur anser du att kraven förändrats inom äldreomsorgen? (organisatoriskt/från de 

äldres sida)  

6. Finns det något nytt arbetssätt (arbetsuppgifter) som inte funnits inom äldreomsor-

gen förut? 

7. Vad har utvecklats i relation till dina tidigare erfarenheter inom äldreomsorgen? 

8. Vad skiljer ditt perspektiv från ex biståndshandläggare/undersköterskorna/Ec? 

9. Hur får du reda på vilka förändringar som är på g?  Hur mycket är ni delaktiga i 

processen? 

10. Finns det någon kompetensutveckling för de anställda? Hur ser detta ut?  

11. Vilken förändring inom omsorgen skulle du vilja se? 

12. Hur ser planeringen ut inför framtidens äldreomsorg? Är det något som du känner 

att ni är delaktiga i? 

13. Hur ser du på din egna roll inför framtiden inom äldreomsorgen? 

14. Vad tror du att ni kan förvänta er för förändringar i framtiden?  (avslut?) 

 

Biståndshandläggare 

1. Vad har ni för utbildning? 

2. Hur länge har ni varit verksamma inom äldreomsorgen? 

3. Hur får varje individ (äldre?) sina personliga behov tillgodosedda? finns det nå-

gon plan? (genomförandeplan ska alla ha) 

4. Hur anser ni att kraven förändrats inom äldreomsorgen? (organisatoriskt/från de 

äldres sida)  
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5. Finns det något nytt arbetssätt (arbetsuppgifter) som inte funnits för er som bi-

ståndshandläggare tidigare? 

6. Vad skiljer ditt perspektiv från ex Undersköterskorna/Ec? 

7. Finns det någon kompetensutveckling för de anställda? Hur ser detta ut? 

8. Hur ser ni på er egna roll inför framtiden inom äldreomsorgen? 

9. Vilken förändring inom omsorgen skulle ni vilja se? finns behoven för de föränd-

ringarna? Vad tror ni att ni kan förvänta er för förändringar i framtiden? 

10. Hur ser planeringen ut inför framtidens äldreomsorg? Är det något ni känner er 

delaktiga i? 

 

Verksamhetsutvecklare 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du varit verksam inom äldreomsorgen? 

3. Finns det någon kompetensutveckling för de anställda? Hur ser detta ut? 

4. Hur anser ni att kraven förändrats inom äldreomsorgen? (organisatoriskt/från de 

äldres sida) 

5. Vad har utvecklats i relation till era tidigare erfarenheter inom äldreomsorgen? 

6. Finns det några nya områden inom äldreomsorgen som ni har fått börja arbeta 

med? Har det krävt andra kompetenser och professioner? 

7. Vilka involveras i en förändringsprocess? Får enhetschefer och undersköterskor 

vara delaktiga? På vilket sätt? 

8. Hur går en förändringsprocess till? tidsmässigt och organisatoriskt. Hur får en-

hetschefer och undersköterskor reda på informationen? 

9. Finns det några pågående förändringsprocesser? stora? små? under ständig för-

ändring? 

10. Hur ser dagens planering ut för framtiden? 

11. Hur mycket har du som verksamhetsutvecklare möjlighet att påverka vilka för-

ändringar som skall ske?  

12. Hur ser du på din egen roll inför framtiden inom äldreomsorgen? 

13. Vad tror du att ni kan förvänta er för förändringar i framtiden?  (avslut?) 

 


