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As people live longer the elderly care faces a challenge to ensure caring for 

everyone, which contributes to an increased demand on recruitment. At the same 

time the amount of graduating assistant nurses over the last couple of years has been 

stagnant. Meanwhile, on a political level, there is an assumption that a higher 

education of employees leads to better quality of care. The purpose of this study is 

to investigate how unit managers within the elderly care industry assess employees 

educational and personal competence to gain knowledge of how competencies are 

valued and attributed in relation to quality. A qualitative study has been performed, 

where six individual interviews and one focus group interview was conducted. The 

thesis theoretical starting point for this study is new institutional organizational 

theory. The result presents how unit managers continuously are put under external 

pressure from individuals and organisations outside their field of expertise. Middle 

managers have a broad responsibility and need to assess each situation with industry 

expertise as well as common sense. This contributes to different interpretations of 

the concept’s competence and quality. The study shows that assistant nurse 

education lacks legitimacy among unit managers, which means that the skills in 

demand are valued low. The conclusion drawn from this study is that both 

educational and personal competencies are needed to meet the complex needs of the 

users in relation to the legitimacy of the business. The elderly care industry should 

be reorganized to capitalise on different types of skills to ensure meeting the 

demand and establishing a higher status for the professionals within the industry.  
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1 INLEDNING 

Denna studie syftar till att undersöka ett problem vi båda uppmärksammat 

under vår verksamhetsförlagda utbildning samt efterföljande arbete som 

enhetschefer inom äldreomsorgen. Problemet handlar om svårigheten att 

rekrytera personal med rätt kompetens till äldreomsorgen, något som även 

Socialstyrelsen (2019) belyser i sin lägesrapport ¨vård och omsorg om äldre¨. 

Trots dessa svårigheter uppmärksammade vi ett stort intresse för att arbeta 

inom äldreomsorgen genom ansökningar från personer som enligt 

verksamheterna antas sakna “rätt” kompetens. Detta fick oss intresserade av 

frågan, vad är “rätt” kompetens, hur konstrueras begreppet och på vilket sätt 

speglar det verksamheten. 

Socialstyrelsen (2019) menar att det finns ett problem med att människor inte 

vill utbilda sig inom vård och omsorg. Detta samtidigt som antalet personer 

som är 80 år eller äldre förväntas att stiga med 69 procent fram till år 2035. 

Rekryteringsbehovet beräknas därför öka kraftigt samtidigt som det inte 

utbildas fler. Siffror från statistiska centralbyrån (2016) visar att vi år 2035 

kommer sakna 170 000 personer med omvårdnadsutbildning, vilket gör att vi 

ser ytterligare ett problem. Det handlar om hur verksamheterna ska bemöta 

den bemanningskris och de krav samhället ställer på “rätt” kompetens för att 

uppnå kvalité inom äldreomsorgen.  

Utifrån ovanstående text är ämnet ytterst relevant för socialt arbete då 

äldreomsorgen är något som berör oss alla på ett eller annat sätt under livets 

gång. 

 

1.1 Problemformulering 

Vård och omsorg av äldre är en central del av den svenska välfärden och ett 

kommunalt ansvar. Äldreomsorgen regleras av två lagar som ställer den 
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enskildes behov av vård och omsorg i centrum. Hälso- och sjukvårdslagen, 

HSL (2017:30) talar om vård på lika villkor medan socialtjänstlagen, SoL 

(2001:453) ger äldre rätt till bistånd i form av hemtjänst, särskilt boende eller 

stöd som inte kan tillgodoses på annat sätt. Äldreomsorgen består av två 

funktioner, en myndighetsutövande funktion som fattar beslut om insatser 

enligt socialtjänstlagen, och en verkställande funktion vars syfte är att 

verkställa de insatser den enskilde fått beslut på (Elmersjö 2014). Idag är 

cirka 5 procent av befolkningen i Sverige 80 år och äldre, varav 36 procent 

har insatser enligt SoL (Socialstyrelsen 2019).  

Insatser enligt SoL utförs främst av två yrkeskategorier, undersköterskor och 

vårdbiträden. Statistiska centralbyrån SCB (2019) benämner undersköterska 

inom äldreomsorgen som Sveriges största yrkesgrupp med 136 400 anställda. 

Inom dessa verksamheter arbetar även 78 100 vårdbiträden. Kommunal 

(2018) skriver i sin rapport att vanliga arbetsuppgifter inom äldreomsorgen 

omfattar omsorgsuppgifter såsom praktisk hjälp med personlig omvårdnad, 

sociala aktiviteter och måltider samt mer servicebetonade tjänster såsom städ, 

tvätt och inköp. Personalen utför även delegerade insatser från legitimerad 

hälso- och sjukvårdspersonal såsom medicinhantering eller ordinerad träning. 

Tillsammans ska dessa arbetsuppgifter tillgodose brukarnas fysiska, psykiska 

och sociala behov.  

En annan betydande arbetsuppgift som utförs av omvårdnadspersonalen är 

den dokumentation som de enligt lag är skyldiga att utföra, något som 

Carlsson och Nilsson (2008) menar kan skapa vissa svårigheter i arbetet. Vad 

som ska dokumenteras och i vilket lagrum kan ses som svårt och oklart. 

Vidare beskriver de att social dokumentation är en länk mellan 

omvårdnadspersonal och syftar till att säkerställa att den enskilde får de 

insatser som den är beviljad enligt SoL. Hälso- och sjukvårds 

dokumentationen är en kommunikationskanal mellan omvårdnadspersonal 

och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal vars syfte är att säkerställa att 
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den enskilde får de ordinerade insatser de enligt HSL har rätt till (Carlsson 

och Nilsson 2008). Till detta tillkommer även annan administrativ 

dokumentation, exempelvis kvalitetsregister såsom BPSD1 och Senior Alert2, 

vilket kan antas ställa krav på den tekniska och språkliga kunnigheten hos 

personalen.  

Personalens arbetsuppgifter påvisar olika typer av kunnande vilket kan ses 

tydligt utifrån olika debatter som publicerats i tidningen kommunalarbetaren. 

Å ena sidan skrivs att närhet är viktigare än språkkunskaper när det gäller 

arbetet med äldre genom citatet:  

Glöm inte bort grunden för vårdarbetet- den ordlösa omsorgen 

(Kommunalarbetaren 2019a). 

Å andra sidan uttrycks vikten av att personalen behöver behärska språket. 

Våra äldre är värda att bli förstådda och kunna förstå 

kommunikation, det är viktigt också ur hälsosynpunkt 

(Kommunalarbetaren 2019b) 

Genom dessa citat synliggörs olika åsikter gällande den kompetens som 

efterfrågas i arbetet, något som även flera studier belyser (Törnquist 2004, 

Ahlund och Johansson 2006). 

Henriksen och Rosenqvist (2003) beskriver att kompetens är ett töjbart 

begrepp som är svårt att förstå på såväl politisk- som verksamhetsnivå. 

Törnquist (2004) delar i sin avhandling upp yrkeskompetensen inom 

äldreomsorgen med hjälp av begreppen formell och personlig kompetens. 

Formell kompetens syftar till att tydliggöra den utbildning yrkesgrupper och 

 

1 BPSD - registret är ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att kvalitetssäkra vården av 

personer med demenssjukdom 
2 Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja vårdprevention, 

prevention för äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla 

ohälsa i munnen och/eller har problem med blåsdysfunktion. 
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organisationer anser vara nödvändig för att arbetet ska kunna utföras. Den 

personliga kompetensen handlar mer om hur man ska vara för att kunna 

utföra ett specifikt arbete eller arbetsuppgift. Dessa två begrepp kan 

användas för att tydliggöra skillnaden mellan teoretisk och praktisk kunskap, 

men också för att skapa en djupare förståelse för komplexiteten kring den 

personliga kompetens som efterfrågas i arbetet. 

Elmersjö (2014) menar att frågan om hur SoL insatser ska utföras och vad 

personalen bör kunna är något som konstruerar omvårdnadsarbetet, men 

också mottagarnas behov. En enhetschef finns nära både personal och 

brukare och som ledare har de en väsentlig roll för hur arbetet skall utföras. 

Tidigare forskning visar att detta kan ses som ett moraliskt dilemma då det 

inte finns något uttalat arbetssätt som är det rätta. Det finns fler 

arbetsmetoder som fungerar och som alla har legitimitet. På så vis synliggörs 

tolkningen av begreppens innebörd och att det inte finns någon tydlig ram för 

kunnandet när det gäller formell- och personlig kompetens. Vilka moraliska 

värden som blir aktuella beror på hur kommunen tolkar riktlinjerna. På så vis 

skapas en stor frihet hos kommunerna att själva utforma det statliga kravet på 

kvalitet (Elmersjö 2014). 

Äldreomsorgens kvalitet är en återkommande fråga i den politiska debatten. 

Enligt 3 kap 3 §, i Socialtjänstlagen står det stadgat att insatser inom 

socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom 

äldreomsorgen ska det finnas personal med lämplig utbildning och 

erfarenhet. I övrigt säger inte lagen mer om vilken typ av kompetens som 

krävs, vilket ger utrymme för tolkning. Kompetensfrågan är därför något som 

diskuteras flitigt, både politiskt och verksamhetsmässigt. Tidigare 

utredningar och rapporter påvisar att ett vanligt och bestående antagande 

inom äldreomsorgen är att det finns ett samband mellan kvaliteten på 

omsorgen och personalens kompetens. Ju mer utbildning personalen har 

desto bättre kan de se till de äldres behov och tillgodose dom (SOU 2019:20, 
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Socialstyrelsen 2019). På så vis är det lätt att anta att ökad kompetens är 

lösningen på alla problem. Dock belyser Kommunal i en kommentar till 

regeringens utredning (SOU 2019:20) att det finns ett problem då det saknas 

en tydlig koppling mellan personalens kompetens och arbetsuppgifter. Detta 

är något som även tidigare forskning belyser genom att det finns ett glapp 

mellan hur enhetschefer ¨talar¨ om kompetens och vad man ¨gör¨ i praktiken 

(Törnquist 2004, Ahlund och Johansson 2006). 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur enhetschefer inom 

äldreomsorgen värderar personalens formella- och personliga kompetens 

samt vilken betydelse det har i förhållande till verksamhetens kvalité. Detta 

för att få en djupare förståelse för den potentiella spänning som finns mellan 

begreppen kompetens och kvalité samt hur det praktiska arbetet organiseras 

utifrån dessa. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

• Vilken kompetens hos personalen anses bidra till god kvalitet inom 

verksamheten? 

• Hur prioriterar enhetschefer de sökandes kompetens vid rekrytering 

av ny personal? 

• Hur legitimeras olika former av kompetens i relation till 

verksamhetens kvalité? 
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1.4 Avgränsningar 

 

Den bemanningskris som ovan nämnts kan generaliseras till allt vård och 

omsorgsarbete i samhället då bristen på omvårdnadspersonal är generell, 

både inom landsting och kommun. I denna studie har vi valt att avgränsa oss 

till att enbart studera äldreomsorgen då det är inom denna organisation vi 

varit aktiva. Däremot gjorde vi ingen avgränsning när det gäller ordinärt- 

eller särskilt boende då det finns brukare som bor hemma med komplexa 

behov. 

 
 

2 BAKGRUND 
 

I detta avsnitt beskrivs inledningsvis de förändringar som har haft stor 

betydelse för äldreomsorgens utveckling och utformning. Därefter redogörs 

undersköterskor och vårdbiträdens professionshistoria. Slutligen ges en kort 

beskrivning av de utbildningsformer som finns för vård och omsorgsarbete. 

Dessa tre områden är centrala för förståelsen gällande den kompetens som 

efterfrågas i verksamheterna. 

2.1 Äldreomsorgens utveckling och organisation 

     

Äldreomsorgen har det senaste decenniet genomgått en rad förändringar där 

ansvaret för vård och omsorg av äldre överfördes från landsting till kommun 

efter att Ädelreformen antogs år 1992. Detta medförde att 55 000 anställda 

bytte arbetsgivare och 31 000 vårdplatser fördes över till kommunerna. 

Utgångspunkten för Ädelreformen var en helhetssyn på den äldre människan 

där både de sociala och medicinska behoven skulle tillgodoses på bästa sätt 

genom bland annat en tydlig ansvarsfördelning mellan kommun och 

landsting samt bättre samverkan mellan olika yrkesgrupper. Denna reform 

gav kommunerna det organisatoriska och ekonomiska ansvaret för att 
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utveckla vårdtjänster för sina äldre. I samband med reformen infördes 

ändringar i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen där kommuner 

gavs stor frihet att fatta beslut om driftsformer samt styr och 

ledningsfunktioner genom att verkställigheten skiljdes från 

myndighetsutövningen (SKL 2011). Äldreomsorgen blev på så vis 

organiserad på ett hierarkiskt sätt, en offentligt finansierad och politiskt styrd 

verksamhet med lokalt ansvar för utförandet (Johansson, Dellgran & Höjer 

2015).  

 

Förutom Ädelreformen fick ett nytt sätt att styra offentlig verksamhet 

genomslag i början av 1990-talet. I ett försök att effektivisera 

välfärdstjänsterna introducerades marknadsliknande styrformer under 

begreppet New Public Management (NPM). NPM bygger på antagandet om 

att offentlig förvaltning blir effektivare om vi använder oss av samma styr 

och ledningsverktyg som inom affärsdrivande företag (Johansson, Dellgran 

& Höjer 2015). Ledarskap inom äldreomsorgen handlar på så vis inte bara 

om ett människoorienterat eller uppgiftsorienterat arbete, utan även om 

ökade krav på prestation och redovisning (Szücs och Andersson Bäck 2015). 

Enhetschefer är enligt Socialstyrelsen (2006) ytterst ansvariga för att 

verksamheten ska uppfylla de mål och krav som politiken samt 

organisationen ställer. Szücs och Andersson Bäck (2015) menar att det kan 

vara svårt att effektivisera arbetet när det inte finns organisatoriska 

förutsättningar i form av resurser och engagerad personal med rätt 

kompetens.  

 

2.2 Vård och omsorgsarbete- en professionshistoria 

 

Det finns idag många olika professioner som arbetar inom vård och omsorg. 

För att bilda en uppfattning kring dessa professioner är det viktigt att veta 

dess historik. Evertsson (1995) beskriver hur svensk sjukvård historiskt sett 
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koncentrerats till vårdinsatser som rör medicinskt inriktade insatser och att 

läkarna var de som stod för specialistkunskaperna. Idag är läkarna långt ifrån 

ensamma om att vara specialiserade inom sjukvården. Förutom läkarna finns 

idag nio olika legitimerade yrkesgrupper bland annat sjuksköterskor, 

psykologer och logopeder. Utöver dessa legitimerade yrkesgrupper finns 

andra yrkesgrupper såsom kuratorer med anspråk på egna 

kompetensområden. Mitt i all denna specialisering finner vi två yrkesgrupper 

vars arbetsinnehåll och position varit konstant över tid. Den underordnade 

personalen, vårdbiträden och undersköterskor, sjukvårdens ryggrad. 

 

Evertsson (1995) ställer sig i antologin, sjukhus och hem som arbetsplats, 

frågan hur det kommer sig att vårdbiträden och undersköterskor hamnat i en 

underordnad position som i stor utsträckning blivit ouppmärksammad. 

Genom att studera arbetet i vården det senaste seklet menar Evertsson att 

frågan kan besvaras. Underordningen av dessa yrkesgrupper har skapats, 

vidmakthålls och förändrats i ett skiftande spänningsfält där kvinnans roll i 

samhället, sjukvårdspolitiken, brist på kvinnlig sjukvårdspersonal, medicinsk 

utveckling, stigande sjukvårdskostnader och professionella gruppers 

agerande visat sig påverka. Detta gäller särskilt sjuksköterskekårens agerade 

vilket exempelvis kan ses utifrån hur de skyddade sin egen yrkestitel 

gentemot vårdbiträdes genom att avgränsa arbetsuppgifter vid regleringen av 

dess yrkeskår. Även idag kan dessa barriärer gentemot undersköterskor och 

vårdbiträden legitimeras av det vetenskapliga språket. Den 

rationaliseringsprocess som ägde rum i samhället under 1900-talet 

förändrade synen på vad som utmärker det rationella, effektiva och legitima 

inom hälso- och sjukvården. Tilltron till teknik, ekonomi och vetenskap är 

stor och i det närmaste synonym med rationalitet och effektivitet. Således 

blev och förblir de undersköterskor och vårdbiträden som utför 

arbetsuppgifter som inte bygger på vetenskap utan vardagliga och praktiska 

kunskaper osynliga och lågt värderade (Evertsson 1995). 
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2:3 Utbildningsformer  

 

De utbildningsformer som finns inom vård och omsorg är 

undersköterskeutbildning och vårdbiträdesutbildning. För att arbeta som 

vårdbiträde behövs formellt sett ingen utbildning utöver grundskolan. 

Vårdbiträdesutbildningen försvann i början på 1990-talet men har införts 

igen då bristen på undersköterskor och samhällets krav på utbildning hos de 

anställda ökat (Kommunal 2017). 

 

Skillnaden mellan de ovan nämnda utbildningarna ligger i omfattning och 

innehåll vilket gör att utbildningarna inte förbereder personen för arbetet på 

samma sätt. Skillnaden som kan utläsas mellan utbildningarna är att 

vårdbiträdesutbildningen inte ger kunskap och färdighet att utföra 

medicinska arbetsuppgifter. Vårdbiträdesutbildningen består av ungefär 

hälften av undersköterskeutbildningen vilket motsvarar den grundläggande 

delen av utbildningen till undersköterska. Förutom de kurser som 

vårdbiträdesutbildningen innehåller, så krävs det i 

undersköterskeutbildningen kursen vård- och omsorgsarbete 2 samt en valbar 

fördjupningskurs inom något av områdena funktionshinder, hälso- och 

sjukvård, psykiatri eller äldreomsorg (Skolverket 2019, Arbetsförmedlingen 

2019).  

 

 

 

3 TIDIGARE FORSKNING 

Här presenteras uppsatsens kunskapsmässiga underlag utifrån både svensk 

och internationell forskning. Forskningen redovisas utifrån tre teman som är 

relevanta i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Det första 

temat belyser politiken och verksamheten vilket visar hur politiken påverkar 

verksamheterna. Därefter redogörs komplexiteten inom äldreomsorgen 
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utifrån temat vad ska man kunna, vad ska man göra och hur ska man vara. 

Detta stycke beskriver hur äldres behov tolkas och värderas, vilka krav ställs 

och hur hanteras det i praktiken. Slutligen förs diskussioner utifrån 

begreppen formell och personlig kompetens. Den forskning som tas upp 

under detta avsnitt är till hjälp då slutsatser av resultatet dras och analyseras. 

 

3.1 Politiken och verksamheten 

  

Keisus (2017) beskriver i sin studie äldreomsorgen som en politisk styrd 

organisation där tankar om NPM det senaste decenniet påverkat dess 

utformning. Som ovan nämnts finns det på politiskt nivå en strävan efter 

effektivisering och att hålla god kvalitet inom äldreomsorgen. Henriksen och 

Rosenqvist (2003) visar dock att det finns olika kriterier för vad god kvalitet 

är och hur det ska uppnås. Inom detta område diskuteras bland annat bristen 

på kvalificerad och utbildad personal inom omsorgen vilket ses som en 

bidragande faktor till sämre kvalité. Keisus (2017) studie visar att det å ena 

sidan finns politiska mål med att öka kvaliteten inom äldreomsorgen men 

belyser även den andra sidan, verksamheterna som argumenterar för att det 

saknas resurser för det allt mer avancerade arbete som krävs inom 

äldreomsorgen idag.  

  

Keisu (2017) menar att samtidigt som den svenska äldreomsorgen är en 

toppstyrd organisation som styrs utifrån målsättningar om effektivitet och 

kvalitet, är det också en organisation där personalens välbefinnande är en 

viktig del och en förutsättning för att arbetet inom äldreomsorgen ska vara 

attraktivt. Dagens arbetsvillkor, status och tunga arbetsbelastning beskrivs 

som en bidragande faktor till att personalen inte känner tillfredsställelse för 

sitt arbete. För att göra arbetet med äldre mer attraktivt belyser studiens 

författare vikten av att förbättra arbetsvillkor och höja statusen för vård och 
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omsorgsyrket. Studien visar dock att detta är något som är svårt att uppnå då 

problemet varit konstant (Keisu 2017).  

  

Även om det är politiker som sätter mål för kvalité så har kommunerna 

genom sitt självstyre så pass stor frihet att det inte är möjligt för staten att i 

slutändan påverka det kommunala kompetensanspråket. Elmersjö (2014) 

menar att normer och värderingar i samhället om äldre, åldrande och 

omsorgsarbete styr och påverkar organisationerna. Detta kan exempelvis ses 

utifrån dagens syn på ensamhet hos äldre vilket förklaras längre fram i detta 

kapitel. På så vis skapas och konstrueras olika syn på kvalité och kompetens 

både inom verksamheterna men också politiskt (Elmersjö 2014, Keisu 2017). 

  

Förutom värdegrunden som nämns i 5 kap 4§ SoL som bygger på att omsorg 

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

välbefinnande, finns även den kommunala värdegrunden. Den kommunala 

värdegrunden kan ses som ett verktyg för att föra vidare de normer och 

värderingar som anses vara de rätta, vilket kan skilja mellan kommuner, men 

också inom dem. Exempelvis kan trygghet kan vara ett värdegrundsbegrepp 

som ska vägleda tjänstemän och omsorgsgivare i arbetet med äldre. 

Värdegrunden kan även ses som en länk mellan enhetschef och personal och 

blir på så vis ett sätt att värdera brukarnas omsorgsbehov. Elmersjö (2014) 

menar att detta skapar ett stort handlingsutrymme för enhetscheferna när det 

gäller kompetensanspråket, det vill säga de egenskaper och förmågor hos 

personalen som bedöms som viktiga. Enhetschefens egna värderingar och 

normer kring kommunens värdegrund tar sig uttryck i verksamheten då det 

inte alltid finns riktlinjer för det som ska göras. Verksamheten vilar på så vis 

utifrån tolkning av ett eller flera laddade värdebegrepp. 
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3.2 Vad ska man kunna, vad ska man göra och hur ska man vara 

   

Tidigare forskning visar att den svenska politiken jämförelsevis med andra 

länder lägger mycket fokus på utbildning inom äldreomsorgen. I 

Storbritannien strävar politiken mer mot arbetarnas förmåga att visa resultat 

på arbetsplatsen. I Danmark handlar det om att vara synlig för den äldre 

genom att finnas i närheten. Sverige beskrivs i artiklarna som ett land med 

mer fokus på att ¨göra¨ än att ¨vara¨, där normer, regler och lagar styr 

(Christensen 2016, Moss och Cameron 2004). De sociala och psykiska 

behoven värderas högre än de fysiska vilket på något vis betonar den svenska 

synen på äldre. Dagens äldreomsorg beskrivs som mer komplex då äldre inte 

bara kategoriseras som just äldre. Detta kan ses utifrån problematiska 

diagnoser såsom demens, psykiska problem och missbruksproblematik som 

alla hör till äldreomsorgens vardag. I takt med att kunskapen kring denna typ 

av problematik ökat har de också blivit mer synliga. Kunskapen om dessa 

komplexa behov hos brukarna har i sin tur skapat mer avancerade 

arbetsuppgifter samt bidragit till att högre krav ställs på personalen. Detta 

kan bland annat ses utifrån krav på social aktivering och annan administrativ 

dokumentation såsom kvalitetsregister, riskbedömningar och avvikelser 

(Dunér och Ohlin 2011, Keisu 2017).  

  

Samtidigt som det ställs högre krav på kvalité och utbildning på grund av 

komplexiteten, visar tidigare forskning att yrkeskulturen i form av oskrivna 

regler och traditioner påverkar hur arbetet organiseras i praktiken. 

Äldreomsorgens verksamheter styrs av kollektiva regler som handlar om att 

all omvårdnadspersonal förutsätts kunna utföra samma arbetsuppgifter 

oavsett utbildning, ålder, kön eller erfarenhet. Enhetschefer gör därför ingen 

skillnad mellan dem utan formell utbildning och dem med, varken i ansvar 

eller arbetsuppgifter. Att utbilda sig inom vård och omsorg kan därför ses 

som mindre nödvändigt då all personal ändå utför samma arbetsuppgifter 
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(Ahlund och Johansson 2006, Törnquist 2004). Keisu (2017) menar att detta 

påverkar arbetet genom minskad status och legitimitet för yrkesgruppen. 

Dunér och Ohlin (2011) belyser den sociala kunskapen hos 

omvårdnadspersonalen som central inom äldreomsorgen idag. Dock visar 

studien att det är oklart vad den kunskapen egentligen består av. Elmersjö 

(2014) beskriver i sin studie att betoningen på sociala behov hos äldre har 

ökat och att den ofrivilliga ensamheten hos äldre ses som vår tids största 

utmaning. År 2010 kom ett tillägg i 5 kap 4§ SoL som betonade vikten av de 

sociala behoven. 

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att 

leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv 

och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra (Lag 2010:427). 

Elmersjö (2014) beskriver de sociala behoven som komplexa och 

individuella, vilket gör att de inte är lika synliga som de fysiska behoven. 

Detta gör komplexiteten kring hur de sociala behoven ska tillgodoses till en 

tolkningsfråga som sedan tar sig uttryck i praktiken. För att möta de sociala 

behoven behövs kommunala resurser med personliga förmågor då det är 

svårt med generella lösningar på individuella problem. Personliga förmågor 

hos personalen såsom inkännande, lyhördhet, lugn, respekt, kreativitet och 

flexibilitet handlar till stor del om vilken typ av förmåga 

mottagarens/brukarens behov kräver (Elmersjö 2014).  

  

 

3.3 Formell- eller personlig kompetens 

 

I äldreomsorgs forskningen har det under en lång tid förts diskussioner kring 

personalens kompetensnivå och huruvida det ska ställas formella 

utbildningskrav för omsorgsarbete eller inte. Flera studier visar att det finns 

olika åsikter om vilken kompetens som är mest relevant för personalen inom 

äldreomsorgen och att de nationella målen inte alltid stämmer överens med 
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vad aktörerna på lokal nivå för fram som centrala. Samtidigt som det 

förespråkas en allmän höjning av kompetensnivå och påtalas att 

omsorgspersonal bör ha minst undersköterskekompetens, visar tidigare 

forskning att omvårdnadsutbildningen saknar legitimitet bland 

enhetscheferna. Det finns på så vis ett glapp mellan hur man ¨talar¨ om 

kompetens och vad man ¨gör¨ i praktiken (Törnquist 2004, Ahlund och 

Johansson 2006).  

  

Henriksen och Rosenqvist (2003) har i deras studie utgått från både 

politikernas och enhetscheferna syn på begreppet kompetens. Studien påvisar 

att begreppet kompetens är ett töjbart begrepp som är svårt att definiera på 

såväl politisk- som verksamhetsnivå. Vissa beskrev behov av 

specialutbildning, medan andra nämnde mer skicklig personal. Det finns 

även andra studier som beskriver hur kompetens uppfattas inom 

äldreomsorgens verksamheter. Frågor som lyfts fram i dessa studier är vilken 

utbildning personal inom äldreomsorgen ska ha, vilka arbetsuppgifter som 

ska utföras och hur personalen ska vara. Studierna beskriver vilken 

kompetens enhetscheferna värderar som central bland personalen. Resultatet 

påvisar olika åsikter kring begreppet kompetens, där personlig lämplighet och 

praktisk erfarenhet visar sig ha företräde. Enhetscheferna framhåller på så vis 

att det är viktigare med personlig kompetens än formell utbildning, något 

som därför prioriteras i det praktiska arbetet (Törnqvist 2004, Ahlund och 

Johansson 2006). Törnquist (2004) menar att detta bidrar till att den 

utbildade personalen saknar status och legitimitet i verksamheten.  

  

Törnquist (2004) beskriver i sin avhandling vilken kompetens 

omvårdnadspersonalen bör besitta i arbetet med äldre. Författaren menar att i 

arbetet som omvårdnadspersonal krävs både den personliga kompetensen och 

yrkeskunskapen. Yrkeskunskapen handlar om kunskaper om den äldres 

fysiska, psykiska och sociala behov, servicekunskaper (städ, tvätt), 



 

1(67) 

 

medicinska kunskaper samt språkkunskaper. Med personlig kompetens 

menas bland annat att visa ett gott bemötande, empatisk förmåga, lyhörd, 

respekt och medkänsla mot de äldre. I arbetet handlar den personliga 

kompetensen om att vara flexibel, öppen för nya idéer, kreativ, och 

självständig. Mot kollegan handlar det om att samarbeta, stötta kollegor, 

ställa upp och vara lojal. Dunér och Ohlin (2011) menar att det tordes vara 

omöjligt för personalen att besitta alla dessa kompetenser. För att 

omvårdnadspersonalen ska klara av att bemöta alla de situationer och 

arbetsuppgifter de stöter på i sitt arbete behöver de enligt författarna vara 

¨tusenkonstnärer¨. Utifrån detta synliggörs en tveksamhet om 

gymnasieskolans omvårdnadsprogram räcker till för att möta de äldres 

alltmer komplexa behov i dagens samhälle.  

Utifrån ovanstående forskning kan en spänning urskiljas, något som är av 

stor betydelse för fortsatt läsning. Å ena sidan pekar forskningen på behovet 

av statushöjning och mer specialisering för att öka legitimiteten för 

yrkesgruppen. Å andra sidan reproducerar forskningen en bild av ett lågt 

behov när det gäller formell kompetens genom att den personliga 

kompetensen värderas högre. Detta kan riskera att yrkesgruppen 

undersköterska fortsätter vara underordnad genom att ¨vem som helst¨ kan 

arbeta i äldreomsorgens verksamheter. 

 

 
 

 

4 TEORI 
 

I detta avsnitt görs inledningsvis en kort presentation av nyinstitutionell 

organisationsteori. Därefter redogörs teorins uppkomst och de begrepp som 

anses vara relevanta till denna studie. Den tidigare forskningen bäddar för en 

nyinstitutionell organisationsanalys genom att organisationerna utsätts för ett 
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omvärldstryck på yrkesutövandet. Teorin är behjälplig för att förstå de olika 

karaktärsdrag som kännetecknar äldreomsorgen. Vidare kan teorin hjälpa oss 

att få en förståelse för enhetschefernas uppfattningar och agerande inom 

organisationen och hur dessa tar sig uttryck i praktiken. 

 

 

4.1 Nyinstitutionell organisationsteori 

 

Nyinstitutionell organisationsteori växte fram under mitten av 1970-talet. 

Enligt Johansson (2006) har uppkomsten av denna teori förändrat synen på 

hur organisationer förhåller sig till sin omgivning. Teorin betonar hur 

organisationer påverkas av omgivningen och följer mönster som tas för givet. 

Detta genom att aktörer förknippar vissa handlingar med situationer genom 

regler för vad som anses lämpligt. Vidare belyser denna teori även det som 

hindrar aktörer från att agera, det vill säga det faktum att de istället söker 

stabilitet och legitimitet i relation till omvärlden. 

 

4.1.1 Från att studera enskilda organisationer till organisationsfält 

  

Startskottet till denna teori är en artikel skriven av sociologerna Meyer och 

Rowan3 som publicerades år 1977. Meyers och Rowans artikel introducerade 

ett nytt sätt att se på förhållandet mellan organisation och omgivning. De 

fokuserade på hur organisationer förhåller sig till sin omgivning genom att 

anpassa sig till omgivningens sociala och kulturella krav. Med detta menas 

att organisationernas formella struktur formas utifrån omgivningens 

förväntningar och myter om hur organisationen bör se ut. På så vis skapas en 

social verklighet som sätter upp regler för det “rätta” handlandet inom 

organisationerna. Genom dessa regler anpassar sig organisationen till de 

 

3 John W. Meyer & Brian Rowan (1977). Institutionalized organizations: formal structure as 

myth and ceremony. American Journal of Sociology. 83:2. Ss. 340-363 
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institutionella kraven, det vill säga de krav som reproduceras genom 

interaktion människor emellan. Dessa institutionella krav har en funktion att 

reducera osäkerhet i organisationer och blir därför svåra att förändra eftersom 

de anses skapa legitimitet (Johansson 2006). 

 

Det perspektiv som Meyer och Rowan introducerades år 1977 har sedan 

utvecklats och vändningen kom år 1983 genom en artikel skriven av Paul 

Dimaggio och Walter Powell4. De skiftade fokus från att studera enskilda 

organisationer till att istället studera organisationsfält. Med detta menas 

organisationer som har vissa gemensamma egenskaper och är relaterade till 

varandra genom att exempelvis ha samma referensram och mål. 

Organisationer inom samma fält tenderar att efterlikna varandra och påverkar 

varandra genom kulturella och normativa processer. Genom dessa 

organisationsfält skapas bland annat den legitimitet som krävs för att kunna 

skaffa sig kompetent arbetskraft samt resurser för organisationers 

överlevnad. Varför organisationer tenderar att likna varandra kan beskrivas 

utifrån tre olika typer av isomorfism (Eriksson-Zetterquist 2009). Tvingande 

isomorfism härrör från politisk påverkan och kan skildra påtryckningar och 

vissa maktförhållanden. Det vill säga att organisationer påverkas av de lagar 

och regler som styr, vilket gör att de måste anpassa sig till de formella och 

informella kraven. Mimetisk isomorfism innebär att organisationer försöker 

efterlikna den organisationen som anses vara mest framgångsrik. Detta för att 

minska osäkerheten och skaffa sig legitimitet genom andra, på så vis slipper 

organisationen hitta egna sätt för att lösa den osäkerhet som råder. Normativ 

isomorfism handlar om professionalisering, det vill säga att organisationer 

blir lika varandra utifrån den utbildning som krävs för att kunna arbeta inom 

 

4 Paul, J. DiMaggio & Walter W. Powell (1983). The iron cage revisited: institutional 

isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological 

association. Vol 48 nr 2.  
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fältet. På så vis skapas en gemensam förståelse och legitimitet för yrket 

(Johansson 2006, Eriksson-Zetterquist 2009). 

 

4.1.2 Rationella myter, legitimitet och löskoppling 

 

Många delar i en organisations formella struktur har uppstått utifrån 

institutionella myter, det vill säga vad som anses vara att betrakta som det 

“rätta” inom organisationen. Det har att göra med kollektiva uppfattningar 

som inte testats objektivt, myterna blir sanna för att många individer följer 

dem. Organisationsledningar tror på så vis att de handlar rationellt istället för 

att söka andra alternativ. Genom att förhålla sig till rationella myter, såsom 

exempelvis NPM inom kommuner, skapas legitimitet och organisationen ses 

som lämplig, rationell och modern. Fördelen med myter är att de ger 

organisationen, inte bara legitimitet utan även stabilitet och resurser. De 

organisationer som inte följer dessa myter kan på så vis ses som mindre 

legitima, vilket gör att de är svåra att förändra. Organisationerna måste därför 

bevisa att deras arbetsmetoder fungerar för att få legitimitet från 

omgivningen (Eriksson-Zetterquist 2009). 

 

Ett sätt att upprätthålla legitimitet och få till sig resurser utan att behöva 

förändra grundläggande värderingar eller arbetssätt är genom löskoppling. 

Begreppet löskoppling används för att beskriva hur den formella strukturen 

separeras från det som görs i praktiken, vilket kan ses utifrån att tala på ett 

visst sätt men göra på ett annat. Eriksson-Zetterquist (2009) menar att det är 

svårt för organisationer att hela tiden anpassa sig efter omgivningen då en 

ständig förändring inom den kan skapa problem med legitimiteten. 

Löskoppling kan förklaras som en uppdelning av den formella och informella 

strukturen. Den formella strukturen, det vill säga de lagar, regler och normer 

som styr, kan lätt ändras medan det praktiska arbetet fortsätter i enighet med 
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de myter som finns. På så vis kan organisationer genomföra dagliga rutiner 

löskopplade från institutionella krav.  

 

 

5 METOD 

Här presenteras de metodologiska val som gjorts under denna studie. 

Inledningsvis diskuteras förförståelsen samt den vetenskapsteoretiska ansats 

vi valt. Därefter beskrivs de metodval som uppsatsen bygger på samt 

tillvägagångssätt. Slutligen presenteras de forskningsetiska principerna och 

metoddiskussion. 

  

  

5.1 Förförståelse 

 

Utifrån egna erfarenheter har vi sett de svårigheter som nämns inledningsvis 

gällande rekrytering av ny personal till äldreomsorgen. Vi har uppfattningen 

att intresset för att arbeta inom denna verksamhet finns, men att de sökande 

väljs bort då de inte uppfyller verksamhetens uppfattning gällande formella- 

och personliga kompetenskrav. Vår förförståelse kommer främst från den 

verksamhetsförlagda utbildningen under socionomprogrammets femte 

termin, samt det efterföljande arbetet som enhetschefer. Vid flera tillfällen 

uppmärksammade vi att sökande inte gavs möjlighet till arbete trots att 

behovet fanns. Utifrån detta kan vi se en likhet med vad Thomassen (2007) 

menar, att förförståelsen är något som alltid finns där och ligger till grund för 

hur situationer och sammanhang tolkas och förstås. Genom att ständigt 

reflektera kring vår egen förförståelse skapades förutsättningar för 

transparens i studien, vilket möjliggjorde en bredare förståelse för 

fenomenet. Vi såg en möjlighet genom att låta vår förförståelse vägleda oss i 

intervjusituationerna. Detta genom att utveckla adekvata forskningsfrågor 
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som kan ge mer utvecklade svar och därmed bidra till en djupare analys av 

det empiriska materialet. 

 

 5.2 Vetenskapsteoretisk ansats  

  

Tyngdpunkten i denna studie handlar inte enbart om förståelse och tolkning 

utifrån enskilda aktörers perspektiv utan intresset är även riktat mot en 

förståelse för vad som händer i mötet dem emellan, därav har vi valt en 

socialkonstruktivistiskt ansats. Wenneberg (2010) menar att 

socialkonstruktivism handlar om en syn på världen som socialt konstruerad 

av människor i samspel med varandra. Socialkonstruktivismen intresserar sig 

inte för om kunskapen är sann eller giltig utan intresset är istället riktat mot 

hur kunskapen tillkommit eller skapats. Många saker som vi gör är sociala 

konstruktioner i den bemärkelsen att de är skapade genom människors 

dagliga sociala interaktioner, där språket har en stor betydelse. Thomassen 

(2007) menar att det är genom språket som vår kunskap, uppfattningar och 

verklighetssyn skapas, vilket gör att verkligheten kan tolkas på olika sätt. 

 

Denna vetenskapsteoretiska ansats är behjälplig för att besvara studiens 

frågeställningar samt förtydliga det vetenskapliga resultatet. Detta då studien 

utgår ifrån att ¨kompetens¨ inom äldreomsorgen är en social konstruktion 

som bygger på sociala konstruktionsprocesser. Genom denna ansats kan vi 

nå en djupare förståelse för vilken betydelse den sociala kontexten har i 

förhållande till enhetschefernas kunskap, värderingar och handlingar 

gällande begreppen kompetens och kvalité. Vilken kompetens hos personalen 

är att föredra i arbetet med äldre, vilka arbetsuppgifter ska utföras, och av 

vem? Äldreomsorgen är på så vis en normativ praktik där värderingar kan 

skilja sig åt beroende på vilken enhetschef som besvarar frågan.  
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5.3 Metodval 

 

För att kunna besvara studiens frågeställningar och uppnå syftet är det bland 

annat enhetschefernas tankar, uppfattningar, värderingar och tolkningar 

gällande begreppen kompetens och kvalitet som är av intresse. Ahrne & 

Svensson (2015) menar att kvalitativa metoder med fördel kan användas för 

att belysa just detta då metoden främst syftar till beskrivningar och förståelse 

av ett fenomen. En kvalitativ metod ger oss bättre förutsättningar till 

förståelse genom att intresset riktas mot respondentens ståndpunkt och inte 

vår.  

  

För att besvara studiens frågeställningar valdes intervjuer då begreppen är 

komplexa där olika uppfattningar kring dess innebörd blir central. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) är intervjuer en bra metod för att få kunskap 

om människors erfarenheter och upplevelser. Intervjuer är därför ett sätt för 

oss att komma närmare de miljöer och människor som studien handlar om. 

På så vis möjliggör intervjun en relation genom språket som vi genom en 

kvantitativ studie hade gått miste om.  

 

5.4 Datainsamlingsmetod 

  

Denna studie bygger på semistrukturerade intervjuer vilket Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) menar har en mer öppen karaktär jämfört med 

andra intervjuformer. Med semistrukturerade intervjuer ges möjlighet att 

anpassa frågorna och ordningsföljden utefter respondenternas svar. Genom 

att ställa följdfrågor får respondenterna en möjlighet att utveckla deras svar 

på ett helt annat sätt än om vi exempelvis skulle vara bundna till ett 

standardiserat frågeformulär. Bryman (2018) menar att semistrukturerade 

intervjuer kan bidra till en djupare analys av materialet då respondenterna 

själva har möjlighet att välja hur långa och detaljerade svar de vill förmedla. 
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Semistrukturerade intervjuer kan på så vis ge oss en djupare förståelse kring 

synen på kompetens och kvalité inom äldreomsorgen. Vidare kan det även 

bidra till en bättre förståelse för hur de olika synsätten kan ta sig uttryck i 

praktiken.  

  

Utifrån studiens syfte och frågeställningar utformades intervjuguiden med 

olika huvudteman (Bilaga B).  Trots att vi utformade olika huvudteman 

lämnades utrymme att byta ordningsföljd på frågorna och utveckla dem 

utefter respondenternas svar. I intervjuguiden har vi använt oss av öppna 

frågor som möjliggör för intervjupersonerna att svara mer fritt. Vi använde 

oss även inledningsvis av slutna frågor för att få fram mer specifika data 

såsom bakgrund, utbildning och antal år i yrket. Detta menar Bryman (2018) 

är en fördel för det empiriska materialet 

 

5.5 Tillvägagångssätt 

 

Inledningsvis presenterar vi vårt urval och urvalsmetod för studien. Därefter 

beskriver vi tillvägagångssättet vid genomförandet av intervjuerna. Slutligen 

presenteras hur vi bearbetat och analyserat det empiriska materialet. 

 

5.5.1 Urval och urvalsmetod  

 

Studien baseras på ett målinriktat urval, vilket Bryman (2018) menar handlar 

om att välja respondenter som är specifika och relevanta för att uppnå 

studiens syfte. Vi har valt att intervjua enhetschefer som är verksamma inom 

äldreomsorgen då de är ytterst ansvariga för att verksamheten ska uppnå 

samhällets och organisationens krav på personalens kompetens och 

målsättningar om kvalitet. Utifrån detta kan den specifika informationen 
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skapa en förståelse för hur begreppet kompetens kan spegla dagens syn på 

verkligheten. Vi hade inga bestämda kriterier gällande exempelvis utbildning 

eller antal år i yrket hos de deltagande enhetscheferna då avsikten med 

studien inte är att studera begreppet kompetens utifrån enhetschefernas 

bakgrund. De enhetschefer som intervjuats är verksamma inom en kommun i 

Kronobergs län då tanken inte är att göra en jämförande studie kommuner 

emellan. Vi eftersökte intervjupersonerna i den valda kommunen av 

bekvämlighetsskäl då vi visste att intresse för att delta i studien fanns samt 

att kommunen ligger nära våra bostadsorter. 

För att besvara uppsatsens frågeställningar har vi valt att utföra sex 

individuella intervjuer och en fokusgruppsintervju. Genomförandet av 

individuella intervjuer har vi valt för att respondenternas perspektiv, 

värderingar och tankar i ett första stadie inte skulle påverkas av andra. Valet 

av fokusgruppsintervjun anser vi relevant utifrån studiens 

vetenskapsteoretiska ansats då människor utformar sin kunskap i samspel 

med andra. Diskussionen i fokusgruppen kan på så vis leda fram till ny 

kunskap och förståelse genom att respondenterna i samspel med varandra 

diskuterar och ställer kritiska frågor till varandra, vilket är av intresse i denna 

studie. Dahlin-Ivanoff (2015) menar att fokusgruppsintervjuer är mycket 

användbara för att utforska hur människor tänker och talar om ett visst ämne. 

I denna studie kan därför fokusgruppen bidra till en förståelse för 

komplexiteten gällande begreppet kompetens genom att synliggöra 

skillnaden mellan vad enhetschefer säger och vad de faktiskt gör. 

 

 

5.5.2 Genomförandet av intervjun 

 

För att finna respondenter som var intresserade av att ställa upp i studien togs 

en första kontakt med enhetschefer via telefon. När de beslutade sig för att 

delta i studien mejlades ett informationsbrev ut (Bilaga A) där studiens 
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upplägg, syfte samt de forskningsetiska principerna klargjordes. 

Respondenterna blev informerade om att intervjun kommer att spelas in, 

skrivas ut och avidentifieras. De informerades även om att det material som 

samlas in endast kommer att användas i studiesyfte samt att de när som helst 

kan avbryta sin medverkan. Respondenterna fick friheten att själva bestämma 

plats för den individuella intervjun för att de skulle känna sig bekväma i 

situationen. Genomförandet av de enskilda intervjuerna ägde rum på 

respektive respondents kontor för att skapa en ostörd miljö, vilket Bryman 

(2018) menar är av stor betydelse för trovärdigheten i svaren. Vid 

intervjuerna var studiens båda författare närvarande och respondenterna gav 

samtycke till att intervjuerna spelades in med mobiltelefon. En fördel med 

ljudinspelning är enligt Kvale och Brinkmann (2014) att vi kan fokusera på 

ämnet i intervjun och samtidigt ta del av respondenternas utsagor när vi ska 

analysera materialet. De enskilda intervjuerna pågick runt 45-60 minuter där 

vi turades om att ha olika ansvarsområden. En av oss hade huvudansvaret 

och använde intervjuguiden (Bilaga B) medan den andra var behjälplig med 

att ställa följdfrågor och anteckna stödord, vilket Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) menar är en fördel under intervjun. 

 

Utifrån det material som samlas in under de sex enskilda intervjuerna 

formulerades tre diskussionsfrågor och en gemensam uppgift som sedan har 

använts i en fokusgruppsintervju (Bilaga C). Enhetscheferna som deltog i de 

enskilda intervjuerna kallades till en fokusgruppsintervju vars syfte var att de 

tillsammans skulle föra en fördjupad diskussion kring studiens syfte och 

frågeställningar. Tillvägagångssättet för fokusgruppsintervjun var detsamma 

som vid de individuella intervjuerna, det vill säga att studiens upplägg, syfte 

och forskningsetiska riktlinjer klargjordes innan intervjun. De fick även välja 

plats för intervjun. Som gruppledare var vår roll under intervjun att lyssna 

och leda gruppen till att samtala inom ramen för 
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diskussionsfrågorna/uppgiften. Under uppgiften deltog fem av de sex 

enhetscheferna då en enhetschef lämnade fokusgruppen innan uppgiften. 

Fokusgruppsintervjun tog cirka två timmar, vilket Dahlin-Ivanoff (2015) 

menar är en rimlig tid. 

 

5.5.3 Bearbetning och analys av data 

 

Att analysera det empiriska materialet handlar enligt Rennstam och 

Wästerfors (2015) om att sortera, reducera och argumentera. Första steget i 

bearbetningsprocessen var att transkribera de sex individuella intervjuerna. 

Det som sagts i intervjuerna skrevs ner ordagrant. Intervjuerna lästes först 

igenom separat flera gånger för att sedan hitta mönster samt likheter och 

skillnader i respondenternas svar. Därefter förde vi en gemensam diskussion 

och tre diskussionsfrågor valdes ut som underlag för fokusgruppsintervjun. 

Efter att fokusgruppsintervjun genomförts transkriberades även den 

inspelningen. Utifrån det transkriberade materialet från båda 

intervjuformerna genomfördes en kvalitativ innehållsanalys. Denna 

analysmetod ansåg vi lämplig då den insamlade datan var det centrala. Enligt 

Rennstam och Wästerfors (2015) handlar denna typ av analys om att söka 

efter bakomliggande teman i det empiriska materialet. Utifrån detta 

resonemang har vi läst igenom det transkriberade materialet ett flertal 

gånger. Vi delade sedan upp analysprocessen i tre delar vilka benämns som 

kodning, kategorisering och tematisering. Rennstam och Wästerfors (2015) 

menar att kodning innebär att ta reda på vad den empiriska datan handlar om. 

Genom att markera ord och stycken som vi ansåg vara betydande för studien 

samt skriva kommentarer i marginalen har vi successivt utvecklat nyckelord 

som kan betecknas som koder. Exempel på koder som vi har använt oss av är 

värdegrund, kompetens, kvalitet, språk, magkänsla, arbetsuppgifter, ansvar 

och rekrytering. 
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Utifrån dessa koder sökte vi sedan efter gemensamma nämnare och mönster 

som sorterades in i olika kategorier. Studiens syfte och frågeställningar fick 

avgöra vilka kategorier som var mest användbara. Exempel på kategorier 

ansvar och arbetsuppgifter, språkets betydelse samt formell- och personlig 

kompetens. Därefter har kategorierna satts ihop i övergripande teman. 

Rennstam och Wästerfors (2015) menar att tematisering är ett sätt att 

reducera det empiriska materialet och hitta mönster för att skapa ett 

innehållsrikt och teoretiskt material som vi kan argumentera för. Vi kunde 

urskilja sju teman i vårt empiriska material: äldreomsorgen- en komplex 

organisation, kvalité- ett töjbart begrepp, kompetens och 

kompetensförsörjning, spänning mellan begreppen, rekrytering- vad 

prioriteras och varför, status och legitimitet samt en vision för framtiden. 

Dessa huvudteman kan i enighet med vad Grønmo (2006) menar bidra till att 

studiens syfte blir bättre belyst och är därmed av betydelse för den vidare 

analysen. Som en avslutande del i analysprocessen har vi, utifrån Rennstam 

och Wästerfors (2015) resonemang, inte bara redovisat materialet som 

samlats in, utan även skapat en självständighet genom argumentation. Detta 

utifrån att resultatet kopplats till studiens frågeställningar och knutits 

samman med teori och tidigare forskning i analysen. 

 

5.6 Forskningsetiska överväganden 

 

Etiska överväganden handlar om att vara etisk såväl i relationen mellan 

forskare och respondenter men också i relation till forskningen 

(Vetenskapsrådet 2017). Som utgångspunkt för våra etiska överväganden 

hade vi de fyra etiska grundprinciperna om individskyddskravet som innebär 

att informanten ska skyddas från skada och kränkning. Dessa grundprinciper 

innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 



 

1(67) 

 

nyttjandekravet. Informationskravet säkerställer att intervjupersonerna 

informerats om studiens syfte och att deltagandet är frivilligt. 

Samtyckeskravet handlar om att informanten lämnat sitt samtycke samt att de 

när som helst kan avbryta sin medverkan utan påföljder. 

Konfidentialitetskravet bygger på anonymitet för att säkerställa att 

respondenternas identiteter inte kan avslöjas genom materialet. 

Nyttjandekravet garanterar att det insamlade materialet endast används för 

denna studie (Bryman 2018, Vetenskapsrådet 2017).  

  

 I Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) 3-

4 § återges kraven på att forskningen ska utföras med respekt för 

människovärdet. Eftersom lagen inte omfattar uppsatser på kandidatnivå 

samt att studien inte riktats mot någon särskilt sårbar grupp, har vi gjort 

bedömningen att etisk prövning i denna studie inte behövs, men vi har ändå 

gjort valet att beakta detta. Vetenskapsrådet (2017) belyser vikten av att 

forskaren aktivt resonerar kring konsekvenser för respondenterna och vad 

nyttan med studien är. Vi såg inte några direkta konsekvenser som kunde ha 

negativ påverkan på studiens respondenter, då studien enbart inriktar sig mot 

uppfattningar och värderingar kring begreppet kompetens. Däremot hade vi 

en tanke om att studien eventuellt kunde synliggöra organisatoriska brister, 

som indirekt kan förmedlas i intervjuer. Det kan upplevas problematiskt att 

kritisera den egna organisationen utifrån lojalitet mot arbetsgivaren och 

kollegor. För att skydda respondenterna har vi därför slumpmässigt tilldelat 

dem nummer i de enskilda intervjuerna, i fokusgruppsinterjun har 

respondenterna däremot tilldelats namn så att de själva inte kan koppla de 

individuella intervjuerna till fokusgruppen. Vi har även vid specifika citat 

valt att benämna vissa respondenter som ¨respondent¨ för att det inte ska gå 

att identifiera dem.  
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5.7 Metoddiskussion 
 

I följande avsnitt beskrivs inledningsvis vår abduktiva ansats. Därefter 

redogörs diskussioner gällande tillförlitligheten och trovärdigheten. Slutligen 

förs ett resonemang för vad vi kunde ha gjort annorlunda i uppsatsen. 

  

5.7.1 Abduktiv ansats 

Denna studie har en abduktiv ansats vilket betyder att vi under analysen 

pendlat fram och tillbaka mellan empiri, teori samt tidigare forskning. 

Utifrån de enskilda intervjuerna har vi försökt fånga upp vad som sägs för att 

sedan gå tillbaka till teori och tidigare forskning. Denna process var till hjälp 

för att finna frågor av betydelse inför fokugruppsintervjun. Efter att ha samlat 

in empirin från båda dessa intervjuformer har vi återigen gått tillbaka till 

teori samt tidigare forskning. Detta för att få en bredare förståelse för det 

material som ligger till grund för analys och diskussion. Vid denna process är 

det enligt Bryman (2018) viktigt att inte tappa den verklighet som varje 

respondent bidragit till, då den abduktiva ansatsen förlitar sig på en 

förklaring och förståelse utifrån respondenternas perspektiv. Denna process 

bidrog exempelvis till att förståelsen för hur begreppet kompetens 

konstrueras och används i praktiken växte fram först efter att vi samlat in det 

empiriska materialet, och studerat det i förhållande till teori och tidigare 

forskning. Den socialkonstruktivistiska ansatsen förstärkte det vetenskapliga 

resultatet och hjälpte oss att få en förståelse för hur konstruktioner blir till 

och hur dessa konstruktioner förändras beroende på kontext. 

 

5.7.2 Tillförlitlighet och trovärdighet 
 

För att diskutera studiens kvalité har vi använt begreppen tillförlitlighet och 

trovärdighet. Kvale och Brinkmann (2014) menar att tillförlitlighet handlar 
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om att andra forskare skulle uppnått liknande resultat vid utförandet av 

liknande studie. För att öka studiens tillförlitlighet har vi utformat 

metodavsnittet på sådant sätt att det tydliggör arbetsgången mellan de olika 

delarna. På så vis kan andra se hur materialet lagts fram och bidragit till 

studiens resultat. Under arbetsgången har kontinuerlig handledning 

genomförts, vilket innebär att studien granskats av utomstående. Vidare har 

studien haft två författare som tagit del av det insamlade materialet. Utifrån 

denna arbetsgång får studien en ökad tillförlitlighet genom att den diskuterats 

både mellan oss, men också utifrån handledning.  

  

En annan aspekt som har betydelse för studiens tillförlitlighet menar Kvale 

och Brinkmann (2014) kan relateras till trovärdigheten i respondenternas 

yttrande men också till intervjuarens frågor. Under intervjuerna var vi därför 

noga med att kontrollera att vi hade uppfattat svaren på frågorna korrekt 

genom att be om förtydliganden eller ställa följdfrågor. Dock bygger denna 

studie på semistrukturerade intervjuer där följdfrågorna har anpassats utifrån 

respondentens svar, vilket gör att inte alla intervjuer ser likadana ut. Detta 

kan ge en sämre tillförlitlighet då svaren kan bli olika om någon annan skulle 

gjort samma undersökning. Enligt Grønmo (2006) är detta inte är av största 

vikt vid kvalitativa studier då många samhälleliga fenomen är komplexa och 

befinner sig i ständig förändring. Kvale och Brinkman (2014) belyser istället 

vikten av att ha en egen intervjustil för att få ut så mycket som möjligt från 

intervjusituationen. Under denna studie har samma intervjuguide legat till 

grund för varje intervju, vilket ökar studiens tillförlitlighet. 

 

Trovärdighet handlar om att vi som forskare undersökt det som vi faktiskt 

syftade till att undersöka (Bryman 2018). Detta är något som vi tagit hänsyn 

till i denna studie genom att välja en relevant metod, teori och tidigare 

forskning för att analysera materialet. Trovärdighet handlar även om hur 

användbart resultatet av studien är. Enligt Ahrne och Svensson (2015) 
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handlar det om att kunna återge den kunskap som tagits fram i studien till en 

annan relevant situation, det vill säga om våra slutsatser kan vara aktuella 

även för andra enhetschefer som arbetar inom äldreomsorgen eller andra 

områden som kan vara av intresse. Vår avsikt med uppsatsen har inte varit att 

ta fram ett generaliserbart resultat, utan ge en inblick i ämnet för att skapa 

bättre förståelse för hur det kan se ut i den verksamheten vi studerar. Det är 

svårt att utifrån detta dra generella slutsatser då verksamheterna är komplexa 

och kontextbundna. Hade studien genomförts i en större kommun hade 

kanske ett annat resultat uppnåtts. 

  

5.7.3 Alternativa tillvägagångssätt 

 

Det finns både för och nackdelar med metoden vi har valt för att genomföra 

denna studie. En svaghet med metoden var att respondenterna ibland kom 

bort från ämnet för intervjun, vilket vi fick uppmärksamma och leda tillbaka 

till ämnet. Vidare var denna metod mycket tidskrävande då både de enskilda 

intervjuerna samt fokusgruppsintervjun krävde förberedelser i form av 

dubbelt arbete med planering, tidsbokning samt intervjumallar. Det som var 

mest påfrestande och tidskrävande var transkriberingen av de enskilda 

intervjuerna, då fokusgruppsintervjun genomfördes kort därefter. Detta 

bidrog till att transkriberingen samt utformandet av intervjumall för vidare 

fokusgruppsintervju blev intensivt. Ett alternativt tillvägagångssätt skulle 

därför kunnat vara att endast göra enskilda intervjuer. Dock hade det 

tillvägagångssättet inte gett oss det empiriska material vi slutligen fick in, 

vilket gjorde att det var värt allt arbete.  

När vi sedan analyserade materialet var vi noga med att hantera det 

empiriska materialet utifrån dess relevans i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. Detta för att minska risken för att stöta på det problem som 

den kvalitativa innehållsanalysen enligt Grønmo (2006) kan innebära. 
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Författaren menar att det finns en fara med att våra perspektiv samt tolkning 

av dem kan påverka det urval vi väljer att redovisa som resultat. För att 

motverka detta har vi under studien tagit hjälp av varandra vilket hjälpt oss 

vidga bilden och tolka materialet utifrån varandras perspektiv. Vi har även 

hanterat den text som avviker från de etablerade kategorierna som skapats 

genom att diskutera kategorierna utifrån dess relevans för studien. 

 

5.8 Arbetsfördelning 

 

Under uppsatsen har vår ambition varit att arbeta tillsammans med alla 

moment för att få en helhetsbild kring det vi ämnar studera. 

Problemformuleringen utformades tillsammans likaså information, teori samt 

den tidigare forskning som ligger till grund för studien. Kontakt med 

intervjupersoner gjordes gemensamt och båda har närvarat vid samtliga 

intervjuer. Vi valde att dela upp intervjuerna och transkribera dem enskilt för 

att spara tid då denna process var tidskrävande. Även utformandet av det 

skriftliga i uppsatsen har gjorts gemensamt då vi anser att texten blir mer 

enhetlig och lättbegriplig om samma språk genomsyrar hela texten. Vi har 

under hela uppsatsen gång träffats vilket har bidragit till att samarbetet 

fungerat bra då alla moment har diskuterats gemensamt.  

 

6 RESULTAT OCH ANALYS 

 

Inledningsvis beskrivs den komplexitet som yrket enhetschef kan innebära. 

Detta då resultatet visar att trycket ovanifrån och underifrån kan ligga till 

grund för enhetschefernas uppfattningar och tolkningar gällande begreppen 

kompetens och kvalité. Vidare analyseras töjbarheten i begreppen och hur 
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arbetet konstrueras utifrån denna töjbarhet. Därefter redogörs för vilken typ 

av kompetens som anses bidra till kvalité i verksamheten utifrån begreppen 

formell- och personlig kompetens. Vidare analyseras dessa begrepp och 

vilken betydelse de har i förhållande till rekrytering, vad prioriteras och 

varför. Därefter redogörs vilka konsekvenser denna prioritering kan få i 

förhållande till status och legitimitet för både verksamheten och personalen. 

Vidare presenteras en vision för framtiden som visar hur enhetscheferna 

tänker gällande möjligheten att omorganisera arbetet. Slutligen görs en kort 

sammanfattning där kontentan av vår undersökning redovisas. 

 

6.1 Äldreomsorgen- en komplex organisation 

 

Enligt Christensen (2016) samt Moss och Cameron (2004) är äldreomsorgen 

en politiskt styrd organisation där normer, lagar och politiska målsättningar 

utgör grunden för verksamheten. Detta är något som enhetschefer måste 

förhålla sig till då de är politikens förlängda arm när det gäller 

implementering av beslut.  

 

Politiken fattar ju beslut och dom besluten har vi ju inte mandat att på 

någotvis ifrågasätta (Enhetschef 6) 

 

Utifrån den politiska påverkan kan äldreomsorgens verksamheter tendera att 

likna varandra då de har samma mål och krav att förhålla sig till. Utifrån 

teorin kan detta förstås genom tvingande isomorfism vilket påvisar ett 

maktförhållande och ett tryck ovanifrån. Vad som är det ¨rätta¨ i samhället 

handlar om kollektiva uppfattningar likt de rationella myter som teorin 

beskriver då politiken också för folkets talan. Genom att förhålla sig till 

rationella myter skapas legitimitet för politiken men också för 

verksamheterna. De enskilda intervjuerna visar dock att de politiska målen är 
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otydliga. Politiken förstås inte på samma sätt av respondenterna, då 

respondenterna gav olika svar. Någon nämner budget och bemanning, en 

annan talar om tillgänglighet för kommunmedborgaren, medan en tredje talar 

om en hållbar verksamhet. Tre av respondenterna uppgav att de var för dåligt 

insatta i de politiska målen och valde att inte besvara frågan. Vidare är 

Socialtjänstlagen (SoL) grunden för verksamheten men samtidigt visar 

resultatet att Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) tar stor plats och att det 

saknas kunskap i den lag som ligger till grund för verksamheten. En 

respondent uttrycker: 

 

Det är märkligt att hela den basen som vår verksamhet, alltså all 

äldreomsorg är baserad på Socialtjänstlagen och vi jobbar så pass lite 

med den (Lisa) 

 

Socialtjänstlagen är en ramlag, det vill säga den innehåller grundläggande 

riktlinjer och uppställer generella mål utan att reglera detaljer. Hur 

kommunen väljer att arbeta utifrån den kan exempelvis urskiljas i den 

kommunala värdegrunden som ser olika ut från kommun till kommun. Detta 

kan i likhet med Keisus (2017) studie förstås genom att kommunen har stor 

handlingsfrihet gällande “huret”, det vill säga, vad som ska göras är tydligt 

men hur det ska göras är en tolkningsfråga. Detta kan resultera i skillnader 

mellan kommuner men också inom dem när det gäller vilka normer och 

värderingar som anses vara de ¨rätta¨. I kommunen där studien genomfördes 

bestod värdegrunden av tre värdeladdade begrepp. Resultatet från de enskilda 

intervjuerna visar att enhetscheferna har olika uppfattningar om vad den 

kommunala värdegrunden står för. Vad som blev tydligt var att 

enhetscheferna själva tolkar och värderar begreppen. Under fokusgruppen 

fördes diskussioner om dessa tolkningar för att försöka få en gemensam bild 

om begreppens innebörd. En respondent uttrycker:  
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Värdegrunden, tunga ord som vi alla lägger en värdering i (Lovisa) 

 

Beroende på hur enhetschefen tolkar de politiska målen, den kommunala 

värdegrunden samt vilken lag de utgår ifrån konstrueras även det praktiska 

arbetet i verksamheten. Detta kan ses utifrån det tryck enhetschefen har 

underifrån, det vill säga brukarna och personalens behov. I enighet med 

Dunér och Ohlin (2011) beskrivs brukarnas behov som mer komplexa utifrån 

olika diagnoser som skapar avancerade arbetsuppgifter som i sin tur ställer 

krav på personalen. Här har enhetscheferna ett ansvar att se till att personalen 

har “rätt” kompetens och förutsättningar för att tillgodose dessa behov, vilket 

i sin tur ska bidra till god kvalité i verksamheten.  

 

6.2 Kvalité- ett töjbart begrepp 

 

Keisus (2014) studie visar att det finns politiska mål med att öka kvalitén 

samtidigt som verksamheterna argumenterar för att det saknas resurser. Detta 

var även något som framkom i de enskilda intervjuerna. Enhetschef 5 

menade att verksamheten skulle uppnå bättre kvalité vid mer resurser, detta 

samtidigt som enhetschef 3 beskriver att: 

 Vi ska ha en kvalité som inte ska kosta något 

Vidare visar resultatet, likt det Henriksen och Rosenqvist (2003) belyser, att 

begreppet kvalité är brett och rymmer olika definitioner beroende på vilken 

enhetschef som beskriver det. 

Det här med kvalité, var går gränsen, vad är bra och vad är mindre 

bra och vad är inte okej..kvalité är ett sånt ord som är jättesvårt, jag 

menar det är en sak för mig och en sak för er fast vi pratar om samma 

sak, hur definierar du kvalité, det är inte enkelt (Enhetschef 5). 
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Det empiriska materialet påvisar olika uppfattningar om vad kvalité innebär i 

förhållande till verksamheten. Enhetschef 2 har brukaren i fokus och menar 

att kvalité är att brukaren ska må bra, vara delaktig och trivas. Enhetschef 6 

talar om personalen och menar att kvalité handlar om utbildad personal och 

att ha tillräckligt med resurser. De andra respondenterna talar om kvalité i 

termer av både brukaren och personalen, där vissa likheter och skillnader kan 

urskiljas. En gemensam nämnare var kompetent personal. När det gäller 

brukaren så fanns det olika uppfattningar. Någon nämner bemötandet, 

säkerheten och kontinuiteten, en annan menar att det är viktigt att brukarnas 

beslut ska bli verkställda och en tredje nämner att brukarna ska vara trygga. 

När det gäller anhöriga till de äldre så var det bara enhetschef 3 som nämnde 

dem som viktiga i förhållande till kvalitén i verksamheten. Resultatet visar 

att begreppet kvalité, likt de begrepp som finns i den kommunala 

värdegrunden, är töjbart och tillskrivs en viss mening beroende på vilken 

enhetschef som tolkar och värderar det. Begreppet är komplext och de olika 

svaren kan förstås utifrån det tryck som beskrevs ovan. Beroende på om det 

är de politiska målen, brukarna- eller personalens behov enhetschefen har i 

fokus så ses skillnader utifrån begreppets innebörd. 

Under fokusgruppen förde respondenterna en diskussion gällande kvalité och 

begreppets innebörd. Där framkom att brukarna ska ha en skälig 

levnadsstandard samt att deras behov och intressen ska bli tydliga. För att 

tillgodose detta diskuterades bland annat vikten av bra genomförandeplaner 

för att uppnå god kvalité. Utifrån diskussionerna blev respondenterna själva 

medvetna om olikheter gällande begreppet och började fundera på 

konsekvenserna: 

Jag tänkte.. när vi hade olika synpunkter på samma sak ungefär, då 

tänkte jag att det är inte konstigt det blir otydligt för våra 

medarbetare, när inte ens vi kan ha en gemensam linje (Lovisa) 
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Som ovan nämnts är äldreomsorgen ett fält där politiken sätter gemensamma 

mål som ska bidra till att verksamheterna arbetar på liknande sätt för att 

uppnå kvalité. Resultatet visar dock att detta blir svårt då enhetscheferna har 

olika uppfattningar och tolkningar, både när det gäller vad värdegrunden står 

för men också vad kvalité innebär. Dessa tolkningar och uppfattningar förs 

vidare till personalen och därmed konstrueras arbetet utifrån det. Likt de 

diskussioner som presenterats ovan är vad som skall göras tydligt men inte 

hur det ska göras, vilket gör det svårt för verksamheterna att nå den 

tvingande isomorfism som kommunen eftersträvar. Detta kan i enighet med 

teorin ses som en löskoppling då verksamheten får legitimitet genom att de 

utåt sett gör samma sak genom att arbeta mot samma mål, men i praktiken 

kan det se helt annorlunda ut. Resultatet visar ett tydligt exempel genom att 

alla brukare ska ha genomförandeplaner. Kvalitén på genomförandeplanerna 

kan dock skilja sig åt från en enhet till en annan beroende på hur 

enhetschefen väljer att arbeta och implementera det i verksamheten, något 

som kan vara otydligt.  

….vad ska det innehålla, vad är det vi ska skriva för någonting, vi 

missar själva innehållet (Lisa) 

Resultatet visar även att det finns en problematik gällande vilka 

förutsättningar de olika enheterna har. Under fokusgruppen diskuterade 

respondenterna att det till stor del handlar om personalens kunnande och 

kompetens för att uppnå kvalité. 

 

6.3 Kompetens och kompetensförsörjning 

 

Inledningsvis beskrivs och analyseras enhetschefernas egna tankar och 

uppfattningar om kompetens, samt på vilket sätt de tar sig uttryck i 
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verksamheten. Därefter redogörs språkets och dokumentationens betydelse. 

Slutligen görs en analys av personalens ansvar och arbetsuppgifter. 

 

6.3.1 Formell- och personlig kompetens 

 

När det gäller enhetschefernas egna tankar och uppfattningar om kompetens 

bortom vad man på politisk nivå strävar efter och bortom kommunens 

riktlinjer och policy så kunde likheter urskiljas. Samtliga enhetschefer var 

eniga om att den personliga kompetensen är viktigare än den formella. 

Elmersjö (2014) menar att detta kan förstås utifrån att äldres sociala behov 

betonas allt mer idag då dessa behov är både individuella och komplexa. 

Detta är något som även resultatet visar då enhetscheferna menar att det är 

omöjligt för personalen att utföra arbetsuppgifterna enbart utifrån den 

formella kompetensen.  

Formell kompetens är bra men den säger inte allt, utan det har 

mycket med personlighet att göra och vad du har med dig 

(Enhetschef 6) 

Väldigt mycket handlar om personliga egenskaper, dom kan man 

aldrig lära sig, antingen har man det eller så har man det inte 

(Enhetschef 3)  

Enligt respondenterna handlar den personliga kompetensen om att vara 

driven, lyhörd, empatisk och ha ett gott bemötande gentemot brukaren. 

Enhetschef 1 menar att respekt och kommunikation är viktig hos personalen. 

Samtliga enhetschefer belyser även vikten av engagemanget i arbetet.  

Det viktigaste tycker jag ändå är att denna människa har ett 

engagemang, att det liksom finns en energi hos denna människa, att 

man har en tanke med: varför går jag till jobbet, för vems skull är jag 

här, jag tycker nog faktiskt det är det viktigaste (Enhetschef 6) 
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I fokusgruppsintervjun fick enhetscheferna föra en diskussion om vilken 

kompetens som leder till kvalité i verksamheten. Det som blev tydligt under 

fokusgruppen var att enhetscheferna lättare kunde sätta ord på vad 

verksamheten behöver för kompetens genom att diskutera den. Diskussionen 

dem emellan gav nya perspektiv på kompetens som inte framkom under de 

enskilda intervjuerna. Respondenterna nämnde egenskaper såsom att våga ta 

beslut, vara kreativ samt att prioritera rätt som viktiga i det dagliga arbetet. 

Även förmågan att ha ett gott bemötande, ta ansvar och kunna samarbeta var 

centralt i diskussionen. Något annat som framkom var vikten av kompetens i 

omvårdnad, förflyttningsteknik, medicin och dokumentation.  Fem 

enhetschefer ombads under fokusgruppen att skriva tre post it lappar med 

olika typer av kompetenser de ansåg som viktigast för verksamheten, resultat 

presenteras nedan. 

Enhetschef Formell 

kompetens 

Personlig kompetens 

1 Formell 

utbildning 

Ansvarstagande    

och framåtdriv 

Samarbete och 

 bemötande               

2 Formell 

kompetens 

Personlig 

fallenhet/förmåga         

Engagemang,känsla/ vilja 

3 Utbildning 
 

Tålamod Viljan 

4 Formell 

kompetens 

Social kompetens Lyhörd 

5  
 

Social kompetens 
 

Engagemang     Lyhörd 

 

Resultaten utifrån tabellen visar att formell kompetens är en av de viktigaste 

kompetenserna i arbetet med äldre, vilket är motsägelsefullt det resultat som 

vi fick under de enskilda intervjuerna. Under fokusgruppen diskuterades 

status och legitimitet vilket kan ha bidragit till att enhetscheferna skiftade 
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fokus. Detta samtidigt som diskussioner fördes kring förmågan att använda 

den formella kompetensen på rätt sätt: 

Kunskap utan visdom är dubbel dårskap (Lisa) 

Att enhetscheferna under fokusgruppen omedvetet ändrade deras uppfattning 

gällande formell kompetens kan förstås utifrån att det hände något i mötet 

och samspelet dem emellan. Thomassen (2007) menar att kunskap är något 

som skapas genom interaktion, där språket har en stor betydelse. I mötet 

konstruerades en ny “verklighet” genom att enhetscheferna diskuterade 

begreppens innebörd med varandra. Vad som blir synligt utifrån tabellen är 

att enhetscheferna kunde sätta ord på den personliga kompetensen medan de 

hade svårt att operationalisera formell kompetensen. Formell kompetens ses 

som ett uttryck för utbildning och översätts inte till det praktiska arbetet i 

verksamheten.  

Under fokusgruppen fördes även stora diskussioner gällande språkets 

betydelse i förhållande till de arbetsuppgifter som personalen utför. 

Anmärkningsvärt var dock att den språkliga kompetensen inte nämndes på de 

post it lappar enhetscheferna skrev. Detta kan dels bero på att enhetscheferna 

endast fick 3 post it lappar var, men det kan också bero på att det finns 

konstruktioner/rationella myter i samhället som på något vis talar om för 

människor vad vi pratar om och inte. 

 

6.3.2 Dokumentation och språkets betydelse 

 

För att uppnå god kvalité i verksamheterna är det viktigt att personalen 

dokumenterar det arbetet som nämnts i problemformuleringen. Enhetschef 6 

menar att dokumentationen ställer höga krav på personalen i form av språklig 

kompetens. På frågan fall det var ett krav på att all personal skulle kunna 

dokumentera svarade fyra enhetschefer ja varav två avvek från detta. 
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Jag skulle inte vara en bra chef om jag sa: nej det är inget krav, men i 

min egen värld tänker jag: kanske nej…Det kanske inte måste vara 

så, man kanske måste tänka om lite grann alltså, vi står inför en helt 

ny verklighet när det gäller medarbetare (Enhetschef 6) 

Jag skulle önska att jag kunde säga ja på den frågan. Vi har några 

som inte är jätteduktiga på språket... men vi försöker stötta dom så 

efterhand tänker jag att de ska lära sig. Jag vill egentligen svara ja 

men verkligheten ser annorlunda ut (Enhetschef 2) 

Dessa två citat visar den svårighet som Socialstyrelsen (2019) belyser 

gällande rekrytering av personal med rätt kompetens, samtidigt som det 

empiriska materialet visar att egna lösningar på problemet eftersträvas. 

Enhetschef 5 menar att: 

Hur vi än vrider och vänder på det så behöver vi två händer och två 

fötter. 

Vad som blir tydligt genom detta citat är att brukarnas behov skall 

tillgodoses och att insatserna måste verkställas. Detta gör att verksamheten 

behöver personal för att kunna utföra det arbete de är ålagda att göra. 

Samtidigt som enhetscheferna påtalar att dokumentation är ett krav så 

anställer de personal som i praktiken inte har den typ av kompetens som 

krävs för att utföra dokumentation. Utifrån teorin kan detta förstås genom 

löskoppling då enhetscheferna talar på ett visst sätt men gör på ett annat för 

att verksamheten ska fungera. Personalen som redan arbetar förväntar sig att 

all personal skall kunna dokumentera vilket skapar en annan typ av 

problematik som enhetscheferna måste hantera.  

Samtliga enhetschefer menar att den språkliga kompetensen är viktig men tre 

av dem anser att det finns medarbetare med bristfälligt språk som ändå gör 

ett bra arbete i verksamheten.  
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Jag har många medarbetare som har alltså ett mycket bristfälligt 

språk men gör ett oerhört kvalitativt och bra jobb ute med brukarna 

och är duktiga (Enhetschef 6). 

Dessa tre enhetschefer menar att den personal som har ett bristfälligt språk 

kan få hjälp att utvecklas, och att språket inte ses som ett hinder i 

omvårdnadsarbetet med brukarna. I fokusgruppen framkom att kommunen 

inom en snar framtid kommer starta en språkutbildning för alla fast anställda 

och vikarier som har svårt med både det skriftliga och muntliga språket. 

Samtliga respondenter var positiva till utbildningen då det finns 

förhoppningar om att den skulle kunna bidra till kompetensutveckling för 

personalen. En av respondenterna påtalar dock en annan typ av problematik 

och talar om integration som en generell utmaning. Denne menar att 

svårigheten med att rekrytera personal bidrar till att människor med 

bristfälligt språk söker sig till verksamheterna. Respondenten påtalar språket 

som den största utmaningen men talar också i termer av kulturkrockar när det 

gäller arbetskläder och olika arbetsuppgifter. Vidare menar denna respondent 

att ett stort hjärta och mycket närhet inte är tillräckligt, och belyser istället 

vikten av en bra språkförståelse och kommunikation. Resultatet visar därför 

skillnader gällande huruvida vissa av enhetscheferna var öppna för nya 

tankesätt/arbetssätt medan andra inte.  

Enhetschef 6 menar att det inte enbart handlar om den språkliga 

kompetensen hos utrikesfödda svenskar och påtalar att det även saknas en 

tydlighet i skrift hos personer som redan har det svenska språket. Samtidigt 

menar respondenten att den tekniska kompetensen hos personalen är av stor 

vikt. Resultatet utifrån fokusgruppen visar att enhetscheferna har olika 

uppfattningar gällande den språkliga och tekniska kompetensen hos 

personalen när det gäller dokumentation. Detta genom att brist på teknisk 

kompetens är mer accepterad än den språkliga. Utifrån teorin kan detta 

förstås utifrån de rationella myter som finns i samhället. Detta då det finns 
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kollektiva uppfattningar om att den äldre generationen inte har den tekniska 

kunskapen då de inte är uppväxta i det digitaliserade samhälle som vi lever i 

idag. Den tekniska okunskapen blir på så vis legitim genom att den äldre 

personalen generaliseras som en annan generation och på så vis ses det inte 

som ett problem i verksamheterna. Detta till skillnad från den språkliga 

kompetensen som generaliseras som ett problem i samhället, vilket sedan tar 

sig uttryck i verksamheterna. Den ovan nämnda språkutbildningen är i 

enighet med teorin ett sätt att bemöta samhällets krav, lösa problemet och 

göra verksamheten legitim. 

 

6.3.3 Ansvar och arbetsuppgifter 

 

När respondenterna i de enskilda intervjuerna pratar om sin personal i 

förhållande till formell- och personlig kompetens påtalas olikheter och att all 

personal inte besitter samma typ av kompetens. Resultatet visar dock att 

samtliga respondenter inte gör skillnad mellan personal med formell 

kompetens och de utan, varken i arbetsuppgifter eller ansvar vilket är något 

som även Elmersjö (2014) belyser i sin avhandling. Att all 

omvårdnadspersonal ska utföra samma arbetsuppgifter oavsett utbildning går 

emot det som eftersträvas på politisk nivå gällande kvalité. Kvalité kopplas 

till att det finns personal med rätt kompetens som arbetar med äldre, det vill 

säga personal med undersköterskeutbildning. Att det däremot finns 

vårdbiträden och outbildad personal som utför samma arbetsuppgifter påvisar 

dock, i enighet med Törnquist (2004), att yrkeskulturen i form av oskrivna 

regler och traditioner är starkt inbäddad i verksamheterna och påverkar hur 

arbetet organiseras. Äldreomsorgens verksamheter styrs av kollektiva regler 

och enhetscheferna följer dessa och konstruerar arbetet utifrån dem. I de 

enskilda intervjuerna framkom att enhetscheferna var medvetna om att de 

egentligen inte kan ställa samma krav. De beskrev även vad det kan få för 

konsekvenser när det gäller konflikter som kan uppstå mellan personalen. 
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Trots detta väljer enhetscheferna att ändå ställa samma krav på all personal, 

vilket med hjälp av teorin kan förstås utifrån att de följer mönster som tas för 

givet. Att enhetscheferna inte agerar och ändrar arbetssätt beror på att de 

istället söker stabilitet och legitimitet i relation till andra liknande 

verksamheter. Det kan även vara svårt att ändra strukturen i verksamheten då 

de arbetat på det sättet länge. Enhetscheferna började dock själva fundera på 

om arbetet kunde organiseras på ett annat sätt, något som kommer diskuteras 

under sista stycket, en vision för framtiden. 

Den enda skillnaden som kan urskiljas utifrån det empiriska materialet är 

kopplat till HSL i form av insulin och klexane delegering, vilket enhetschef 3 

var kritisk till: 

I denna kommun har man en konstig regel att man inte får 

insulindelegering om man inte är undersköterska och fastanställd, 

fastän jag har vårdbiträden som är mer noggranna och duktiga 

faktiskt i detta, eller skulle kunna vara, än kanske vad dom här 

undersköterskorna är  

Denna policy påvisar att verksamheterna i kommunen liknar varandra utifrån 

de yrkeskategorier som arbetar inom den, vilket med hjälp av teorin kan 

förstås utifrån normativ isomorfism. Här finns inget handlingsutrymme eller 

makt för enhetscheferna att förändra då de ej har mandat att ifrågasätta. 

Verksamheten behöver på så vis undersköterskor för att kunna verkställa de 

delegerade insatser de enligt HSL är skyldiga att utföra.  Vidare menar 

enhetschef 3 att det handlar om tolkning. 

Det här är också en policy som vi har bråkat om lite grann i den här 

kommunen, att få MASen att lätta lite på policyn som är väldigt 

specifikt tolkad just i den här kommunen, för policys finns ju överallt 

i hela riket, men man har valt att tolka den på ett visst sätt. 
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Detta citat visar att det inte är en generell policy som gäller alla kommuner, 

utan att det är en egen värdering som ligger i tolkningen. Den egna 

tolkningen av den kompetens som behövs för att uppnå god kvalité kan å ena 

sidan förstås utifrån normativ isomorfism där professionalisering och 

legitimitet eftersträvas. Å andra sidan visar resultatet av studien att detta 

försvårar arbetet i verksamheterna då de flesta av respondenterna anser att de 

har personal utan formell kompetens som kan utföra arbetet. Tolkningen blir 

synlig och påtalar att det finns en potentiell spänning mellan begreppen 

kompetens och kvalité.  

 

6.4 Spänning mellan begreppen 

 

Enligt Socialtjänstlagen ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalité. 

Henriksen och Rosenqvist (2003) menar dock att det finns olika 

uppfattningar om vad god kvalité innebär beroende på vilken aktör som 

tolkar begreppet. Detta både på politisk nivå men också verksamhetsmässigt. 

Det finns i samhället ett antagande om att formell kompetens hos personalen 

bidrar till kvalité i verksamheterna. Resultatet från de enskilda intervjuerna 

visar dock en annan uppfattning där enhetscheferna ansåg att 

undersköterskeutbildningen inte enbart leder till kvalité inom 

verksamheterna. Respondenterna påtalar att det finns personal med 

utbildning som ändå inte passar inom yrket och kan leverera kvalité.  

Skolan ska man inte underskatta, absolut inte, men du kan ju också 

ha en person som har gått i skola x antal år, men passar inte alls för 

yrket (Enhetschef 5). 

Samtidigt så känner jag att det finns dom med 10 utbildningar och 

ändå inte passar inom yrket...att kunna något är en sak, men att vara 

bra på det är en annan (Enhetschef 2) 
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Dessa citat visar att kvalité inte enbart kan uppnås genom den formella 

kompetensen, utan att den personliga kompetensen är lika viktigt, och ibland 

viktigare. Enhetschef 6 beskriver yrket undersköterska som en bred grupp 

och är kritisk till att utbildningen ej är mer specialiserad då undersköterskor 

ska passa överallt. 

Som undersköterska kan du jobba på en demensavdelning, du kan 

jobba på en akutsjukvårdsavdelning på någon barnakut, alltså det är 

två helt olika kompetenser men det är samma yrke, du har samma 

grundutbildning 

Detta visar att det finns en spänning mellan begreppen kompetens och kvalité 

där de olika nivåerna inte är eniga om en gemensam definition. 

Enhetscheferna diskuterade denna spänning i fokusgruppen och uttryckte sitt 

missnöje med att många andra aktörer säger åt dem vad de ska göra. Nya 

direktiv kommer uppifrån som enhetscheferna ska förhålla sig till. 

Respondenterna menar att de får till sig information från olika personer 

vilket gör att de inte alltid uppfattar informationen på samma sätt. 

Enhetscheferna för sedan vidare informationen till personalen och detta 

resulterar i att vad de ska göra är tydligt, men hur det skall utföras blir 

otydligt i hela ledet.  

...vi är bra på att prata om vadet, men vi glömmer huret, huret är det 

allra viktigaste, hur ska vi göra detta, hur ska vi gå tillväga..sen kan 

alla göra huret olika och då blir det inte enhetligt varken mot 

socialtjänstlagen eller dokumentationen (Olle) 

Enhetscheferna menar att kvalité och kompetens kan vara olika i förhållande 

till vad just deras enhet kräver. 

Stora ord vi pratar om, vadå öka kvalité och öka kompetens, det är ju 

olika vad vi behöver (Lovisa) 
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I fokusgruppen framkom även att kommunen infört en 

vårdbiträdesutbildning där värdet på utbildningen var oklart.  

Vi har en vårdbiträdesutbildning i kommunen och en policy som 

säger att vi ska anställa undersköterskor, det rimmar inte riktigt 

(Hanna) 

Detta citat kan utifrån teorin förstås genom löskoppling då kommunens 

policy är att anställa undersköterskor. I praktiken har kommunen gjort 

annorlunda genom att starta en vårdbiträdesutbildning. Detta är ett sätt för 

kommunen att öka kvalitén när det gäller kompetens, samtidigt som det 

skapar en spänning mellan begreppen kompetens och kvalité då resultatet 

visade att enhetscheferna inte vet hur de ska förhålla sig till utbildningen. 

Alltså kommunen arrangerar en vårdbiträdesutbildning men vad har vi tänkt, 

har vi tänkt att anställa dem som vårdbiträden?...eller ska de bara vara 

timvikarier (Lovisa) 

 

6.5 Rekrytering- vad prioriteras och varför 

 

Vid rekrytering av ny personal uppgav respondenterna att tillvägagångssättet 

sker genom en annons, intervju och referenstagning. Enhetschef 4 uppger att 

hen tittar på om personen har utbildning, arbetslivserfarenhet, hur länge den 

bott i Sverige samt var personen bor. Bor personen långt iväg så menar 

enhetschefen att hen kanske tittar på en annan sökande som bor närmare 

arbetsplatsen. Vissa enhetschefer sitter själva i intervjun och andra har med 

sig assistenten eller facklig representant. Enhetschef 6 menar att det är upp 

till var och en att forma intervjutillfället. 

Det finns ingen bra mall och gå efter, liksom vad är det vi ska fråga 

efter på en intervju, det är ju lite upp till var och en chef att tycka lite, 
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att göra några egna små mallar och fråga efter, man jobbar ju inte 

efter någon kompetensbaserad rekrytering eller sådant, ingenting 

(Enhetschef 6). 

Samtliga respondenter uttrycker att de i första hand vill anställa personer 

med undersköterskeutbildning då kommunens policy säger det. Detta är 

därför något som enhetscheferna tittar på i ansökningarna och prioriterar, 

trots att de anser att den personliga kompetensen är viktigare. Enhetschef 3 

och 5 menar att de vid rekrytering hoppat över personer som har 

undersköterskeutbildning och att det är magkänslan vid intervjun som avgör 

vem de anställer eller inte.  

Det är någonting i magen som säger det ena eller det andra har man 

lärt sig genom åren, att man ska tro på den magkänslan man får 

(Enhetschef 5) 

Jag går mycket på magkänslan faktiskt, jag inbillar mig på att jag är 

rätt så bra på att bedöma, men det blir man ju under årets lopp 

(Enhetschef 3) 

Utifrån detta visar resultatet att enhetschefen har ett stort handlingsutrymme 

och att egna tolkningar och värderingar kan ta sig uttryck även vid 

rekrytering. Enhetschef 3 menar att hen gärna vill ha utbildad personal om 

det går, men ser andra kvalitéer som mer viktigt. De personliga 

egenskaperna, det vill säga engagemanget, viljan och intresset att hjälpa 

äldre. Här nämns återigen vikten av den personliga kompetensen, något som 

även enhetschef 4 och 2 belyser. Enhetschef 1 och 2 nämner att de ibland får 

anställa medarbetare utifrån andra kvalifikationer när det inte finns sökande 

med undersköterskeutbildning. 

I första hand undersköterskor, men eftersom bristen är så stor så tittar 

vi även efter andra som inte har utbildning (Enhetschef 2) 
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Törnqvists (2004) avhandling visar att det ställs höga krav på kvalité och 

utbildning ovanifrån men samtidigt visar resultatet att bristen på utbildad 

personal gör att enhetscheferna måste tänka annorlunda. Enhetscheferna har 

ett ansvar att se till att verksamheten fungerar oavsett vilken kompetens som 

finns och att brukarnas behov ska tillgodoses. Det blir svårt att förhålla sig 

till de politiska målen och kommunens riktlinjer när det inte finns resurser, 

istället hittar de egna lösningar. Detta genom att de anställer outbildad 

personal, men också utifrån att de ställer samma krav på all personal oavsett 

utbildning.  

Vi talar om något på ett sätt och gör på ett annat (Hanna) 

Utifrån teorin kan detta förstås genom löskoppling då enhetscheferna säger 

att de endast ska anställa undersköterskor men i verkligheten gör dem 

annorlunda. Denna löskoppling kan i sin tur skapa problem då inte normativ 

isomorfism uppnås, vilket gör att verksamheten får mindre legitimitet. Detta 

bidrar även till en minskad status för professionen undersköterska då det 

ställs samma krav oavsett utbildning vilket gör att vem som helst kan arbeta i 

verksamheterna. Att utbilda sig inom vård och omsorg kan därför ses som 

mindre nödvändigt, något som Ahlund och Johansson (2006) också belyser. 

Detta kan även i likhet med Keisus (2017) studie kopplas till arbetsvillkor 

och status då den personal som redan arbetar i verksamheten inte känner 

tillfredsställelse för sitt arbete. I fokusgruppen diskuterades detta dilemma 

främst utifrån språkliga brister hos personalen 

Det kan bli ett problem när fler har ett bristfälligt språk…så länge det 

är några stycken kan verksamheten klara det (Lovisa) 

Resultatet visar att begränsade resurser i form av personal med “rätt” 

kompetens bidrar till minskat engagemang hos de som redan arbetar i 

verksamheten, det blir en obalans. Detta är något som påverkar statusen och 

legitimiteten för yrket. 
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6.6 Status och legitimitet 

 

Utifrån det som ovan diskuterats blir det tydligt att enhetscheferna har en stor 

handlingsfrihet trots att verksamheterna är starkt reglerade. En förklaring kan 

vara att arbetet präglas av många töjbara begrepp som ger utrymme för egna 

tolkningar och värderingar. Hur enhetschefen väljer att arbeta och 

implementera dessa begrepp i verksamheten kan därför skilja sig åt. Elmersjö 

(2014) menar att det inte finns något uttalat arbetssätt som är det rätta utan 

fler arbetsmetoder fungerar och har legitimitet. På så vis kan enhetschefen 

uppnå kvalité i verksamheten på många olika sätt. Utifrån det empiriska 

materialet framkom att enhetscheferna har en stor frihet i att forma kravet på 

kompetens och kvalité. Detta var tydlig utifrån intervjuerna då 

enhetscheferna hade olika uppfattningar om samma sak. En annan förklaring 

till den stora handlingsfriheten som finns i en reglerad verksamhet kan vara 

den låga statusen för omsorgsyrket som Keisu (2017) tar upp i sin forskning. 

Att all personal oavsett utbildning utför samma arbetsuppgifter bidrar till 

minskad status och legitimitet för yrkesgruppen. Utifrån det empiriska 

materialet framkom att den personliga kompetensen är viktigare än den 

formella, och detta är också något som påverkar yrket genom minskad status 

då utbildningen saknar legitimitet bland enhetscheferna, likt vad Törnquist 

(2004) belyser. I fokusgruppen har enhetscheferna fört en diskussion 

gällande statusen för omsorgsyrket. 

Vad är det för status när man kan arbeta i yrket även om man inte har 

någon utbildning (Olle) 

Jag kan förstå att personalen blir besviken, vad är min utbildning 

värd, min yrkesstolthet? (Lovisa) 

En respondent diskuterade hur detta kunde skapa konflikter mellan 

personalen och menade att det skulle vara önskvärt att all personal hade 
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undersköterskeutbildning och den personliga kompetensen, då det skulle höja 

statusen för yrket. Respondenten menar samtidigt att det är väldigt få som 

besitter båda.  En annan respondent menar att det är viktigt att ta tillvara och 

validera in den personal som inte är utbildade men har den personliga 

kompetensen. Några respondenter belyser vikten av utökad intern 

kompetensutveckling för att kunna bemöta den brist på personal som 

verksamheterna står inför. 

Jag tror att man kommer få internutbilda mycket framöver. Vi tar in 

folk som vi känner att, jamen det här kommer bli bra, men vi 

kommer att bli tvungna att själva se till att höja kompetensen 

(Enhetschef 3) 

 

Vi har otroligt många duktiga människor som passar inom vården, 

sen vill vi ändå ha kvalité, har man inte den formella kompetensen så 

måste vi se till att det blir internutbildningar (Enhetschef 4) 

 

En respondent talar om status i termer av att undersköterskor ska kunna 

utvecklas utifrån de karriärmöjligheter som finns, men menar samtidigt att 

det är svårt för en undersköterska att utvecklas i sin profession, då de interna 

utbildningarna är begränsade och ofta inriktade mot de grundläggande 

kunskaperna som behövs i yrket. 

Viktigt att man skapar karriärvägar för undersköterskorna i yrket för 

att det är inte så festligt att från dag 1 du blir anställd så skall du 

utföra exakt samma arbete tills den dag du fyller 65..Många gånger 

om man är undersköterska och vill utvecklas så måste man byta yrke, 

då måste man bli sjuksköterska eller någonting annat (Lovisa) 

Å ena sidan diskuteras att den formella kompetensen är viktig för statusen, 

men å andra sidan nämns att det krävs all arbetskraft oavsett utbildning för 

att få verksamheten att fungera då det finns brist på personal. Detta fick 
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enhetscheferna i fokusgruppen att tänka på alternativa lösningar där statusen 

höjs, samtidigt som verksamheten kan behålla personal som inte har 

utbildning men som anses lämpliga för arbetet med äldre. Det handlar om att 

se alla människors kompetenser, se nya möjligheter och implementera nya 

tankesätt gällande vilka arbetsuppgifter som ska utföras och av vem. 

 

6.7 En vision för framtiden 

Det är mycket man ska kunna som undersköterska..jag brukar säga 

att det här är ett otroligt komplext arbete som vår personal utför. Det 

är allt från att vara kurator till att göra bedömningar till att prioritera 

till att kunna ta beslut (Lisa) 

 

Likt Dunér och Ohlin (2011) visar detta citat att omvårdnadspersonalen 

behöver vara ¨tusenkonstnärer¨ i arbetet, något som även de andra 

respondenterna påtalar. I de enskilda intervjuerna framkom att arbetet i 

verksamheten kanske behöver organiseras på ett annat sätt genom att ha rätt 

person till rätt arbetsuppgift.  

 

I framtiden så måste man kanske ha flera olika nivåer på en 

avdelning, man kanske måste ha fler yrkeskategorier för att lösa 

bemanningsfrågan. Det är lite naivt att tro att alla som jobbar med 

detta ska vara undersköterskor, jag tror inte det är relevant 

(Enhetschef 6) 

 

Enhetscheferna förde under fokusgruppen diskussioner om hur andra 

kommuner arbetar, hur andra verksamheter organiserar arbetet och menade 

att man kanske borde göra på samma sätt. Utifrån teorin kan denna 

diskussion förstås genom mimetisk isomorfism då enhetscheferna i 
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kommunen strävar efter att likna andra kommuner som nått framgång genom 

att organisera arbetet på ett annat sätt. Enhetschef 6 menar att verksamheten 

kanske skulle kunna dela upp personalen, någon med specialistkunskaper, 

några som ansvarar för dokumentationen och andra som utför 

omvårdnadsuppgifter. Enhetschef 1 och 2 menar att personal med 

vårdbiträdesutbildning skulle kunna utföra mer omsorg- och serviceinsatser 

såsom personlig omvårdnad, städ, tvätt eller inköp. På så vis avlastas 

undersköterskorna som istället ges utrymme till att sköta den medicinska 

biten samt mer avancerade arbetsuppgifter, vilket kan vara ett sätt att öka 

statusen för yrket och uppnå normativ isomorfism, det vill säga 

professionalisering. Enhetschef 5 är också öppen för nya lösningar och 

nämner att verksamheterna kan lyfta ut vissa arbetsuppgifter som någon 

annan kan göra, som kanske inte behöver kunna prata svenska flytande. 

Enhetschef 4 menar att privata aktörer kan utföra serviceinsatserna men 

också socialtid såsom ledsagning till bank eller vårdcentral. 

 

Det här med att göra städ och tvätt kan vi inte använda 

undersköterskorna till, för det finns inte utrymme, det finns andra 

som kan det bättre. 

 

En respondent nämner att de har ett projekt på gång i kommunen där en 

person anställts för att utföra städet så att personalen får mer utrymme till 

annat såsom dokumentation eller social samvaro. Städ är en insats som 

respondenten menar tar mycket tid från den boende och att det skulle bli 

bättre kvalité i verksamheten om personalen gjorde annat. Under 

fokusgruppen diskuterades framtiden och legitimiteten för yrket. Denna 

diskussion bidrog till en reflektion hos enhetscheferna över hur viktigt det är 

att den formella kompetensen inte likställs med personer utan utbildning. De 

påtalade att det istället skall finnas mer specifika arbetsuppgifter till 

undersköterskor. Denna typ av organisering skulle bidra till en ökad 
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professionalisering samtidigt som det löser en del när det gäller 

bemanningskrisen. Detta kan även bidra till en tydlig koppling mellan 

personalens kompetens och arbetsuppgifter, något som Kommunal 

efterfrågar i regeringens utredning (SOU 2019:20). Det är dock svårt för 

enhetschefen att själv förändra en verksamhet då den bygger på 

institutionella myter och krav. Detta då det finns en rädsla för att avvika från 

kollektiva regler om vad som anses rätt. Även om goda idéer finns så måste 

ledningen och alla enheter vara med för att legitimiteten skall vara likställd. 

 

6.8 Sammanfattning av resultat och analys 

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån resultat och analys se hur töjbarheten i 

begreppen kompetens och kvalité gör att det finns en spänning mellan dem. 

Dessa begrepp tolkas olika beroende på vilken aktör som tolkar dem, vilket 

bidrar till att verksamheterna arbetar olika trots att de har samma mål. Att de 

arbetar mot samma mål är i sin tur det som gör handlingen legitim. Vidare 

kan vi utifrån resultat och analys se löskoppling som ett genomgripande tema 

för att lösa ett komplext organisatoriskt dilemma. Å ena sidan går det att 

urskilja mer heterogena behov hos brukarna, vilket å andra sidan skapar 

komplexa kompetensbehov hos personalen. Resultatet visar dock att den 

personliga kompetensen värderas högre i förhållande till brukarnas alltmer 

heterogena behov. I och med att verksamheterna inte har rätt förutsättningar i 

form av resurser eller “rätt” kompetens måste andra lösningar tillämpas för 

att tillgodose brukarnas-, verksamhetens- samt personalens behov. 

Svårigheten att bemanna och att det inte finns en tydlig arbetsbeskrivning 

som legitimerar undersköterskor har bidragit till att “vem som helst” kan 

arbeta i verksamheterna. Detta minskar i sin tur statusen och legitimiteten för 

den formella kompetensen, det vill säga undersköterskor, som förblir lågt 

värderade och konstant. 
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7 SLUTSATS OCH DISKUSSION 

 

Här presenteras de slutsatser som studiens resultat och analys visar och det 

förs även en diskussion kring dessa slutsatser. Detta utifrån studiens syfte 

som handlar om att undersöka hur enhetschefer inom äldreomsorgen värderar 

personalens formella och personliga kompetens samt vilken betydelse det har 

i förhållande till verksamhetens kvalité.  Avslutningsvis ges förslag till vidare 

forskning inom studiens ämne. 

 

7.1 “Rätt” kompetens inom äldreomsorgen- ett olösligt dilemma? 
 

Utifrån studiens första frågeställning beträffande vilken kompetens hos 

personalen anses bidra till god kvalitet inom verksamheten, har vi kunnat 

utläsa i resultatet och utifrån de enskilda intervjuerna att den personliga 

kompetensen hos personalen värderas högre än den formella kompetensen 

när det gäller kvalité i förhållande till brukarnas behov. Det blev tydligt att 

det saknas legitimitet för undersköterskeutbildningen bland enhetscheferna, 

vilket även tidigare forskning visar. Efter diskussion i fokusgruppen och 

utifrån resultatet av uppgiften har dock några enhetschefer skiftat riktning. 

Under uppgiften sågs den formella kompetensen som en av de viktigaste för 

att öka statusen för undersköterskeyrket och skapa legitimitet för 

verksamheten. Dock visar resultatet att operationaliseringen av begreppet 

formell kompetens var svår. Detta då enhetscheferna inte kunde sätta ord på 

vad som ingår i begreppet utan endast talade i termer av utbildning. Vår 

slutsats är att både formell- och personlig kompetens behövs för 

verksamhetens överlevnad. Den personliga kompetensen är av stor vikt för 

att kunna möta brukarens unika behov, vara en god kollega och bidra till gott 

samarbete på arbetsplatsen. Den formella kompetensen, det vill säga den 

teoretiska kunskapen är även den viktig i förhållande till brukarnas allt mer 

komplexa behov. Detta då personalen behöver kunskap om både fysiska, 
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psykiska- och sociala behov hos äldre. Vidare behövs den formella 

kompetensen för att kunna utföra HSL insatser. Något som skapar en viss 

problematik i verksamheten då enhetschefer kan behöva anställa 

undersköterskor trots att magkänslan säger något annat. Vad som blir tydligt 

här är att det även finns en viss spänning mellan lagarna. Detta genom att 

verksamheterna arbetar i SoL och mot HSL. Hur enhetscheferna väljer att 

värdera personalens kompetens är något som även blir synligt utifrån deras 

egen formella bakgrund, det vill säga vilket lagrum de själva är fostrade i. 

Detta synliggjordes genom vad enhetscheferna ansåg som viktigt och mindre 

viktigt i förhållande till brukaren, vilket påvisar hur stort handlingsutrymme 

enhetscheferna har och hur deras värderingar skiljer sig åt. Enhetschefernas 

bakgrund påverkar således hur de värderar kompetens och även vilken 

kompetens som leder till kvalité. 

 

Utifrån studiens andra frågeställning beträffande hur enhetschefer prioriterar 

de sökandes kompetens vid rekrytering av ny personal har vi kunnat utläsa att 

enhetscheferna ser till kommunens riktlinjer genom att prioritera 

undersköterskor vid rekrytering av ny personal. Enhetscheferna har dock ett 

handlingsutrymme att anställa personer utan utbildning, men detta kan 

begränsas utifrån de riktlinjer vissa HSL-insatser kräver i form av 

delegeringar. Detta gör att enhetschefer inte alltid kan anställa utifrån 

magkänsla då verksamheten måste utföra de insatser de är ålagda att utföra. 

Likt tidigare forskning visar resultatet att de sociala behoven hos äldre 

betonas i verksamheterna. Dock visar denna studie att även de medicinska 

behoven hos äldre tar plats och begränsar enhetschefernas handlingsutrymme 

när det kommer till rekrytering. En slutsats vi gör utifrån detta är att det finns 

ett maktförhållande mellan lagarna där sociala behov ibland kan få stå 

tillbaka till förmån för de medicinska. Något som även blev synligt och 

problematiskt var införandet av vårdbiträdesutbildningen i kommunen. Å ena 

sidan säger kommunens riktlinjer att enhetscheferna ska anställa 
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undersköterskor men inför å andra sidan en utbildning som enhetscheferna 

inte vet hur de ska förhålla sig till. Vår slutsats är att detta kan ses som ett 

svårlöst dilemma som läggs i knät på enhetscheferna. Detta då det finns ett 

glapp mellan hur kommunen talar om något och vad som görs i praktiken. 

Utifrån studiens tredje frågeställning gällande hur legitimeras olika former 

av kompetens i relation till verksamhetens kvalité, visar resultatet att 

verksamheterna får legitimitet genom att de arbetar mot samma mål. Hur de 

däremot förhåller sig till och arbetar mot målen synliggörs inte utåt. 

Enhetscheferna har ett stort handlingsutrymme att själva värdera 

kompetensen och på så sätt legitimera den genom det som de själva anser 

som viktigt i förhållande verksamhetens kvalité och brukarnas behov. Detta 

visar tydligt den spänning som finns mellan begreppen kompetens och 

kvalité. Vidare kan omvårdnadsarbetet ses på samma sätt genom att olika 

former av kompetens legitimeras utifrån att personalen förväntas utföra 

samma arbete. Vår slutsats är dock att detta kan ses som en bidragande faktor 

till den låga statusen för undersköterskeyrket. Detta genom att “vem som 

helst’’ kan arbeta i verksamheterna. Är detta ett olösligt dilemma? 

 

7.2 Sammanfattning och förslag till vidare forskning 

 

Sammanfattningsvis visar vår studie att enhetschefer har ett stort 

handlingsutrymme när det gäller att värdera personalens formella- och 

personliga kompetens och hur det tar sig uttryck i verksamheterna. Det var 

tydligt att det fanns en medvetenhet hos enhetscheferna om de utmaningar 

äldreomsorgen står inför. Å ena sidan finns en strävan efter att höja statusen 

på undersköterskeyrket, å andra sidan måste andra lösningar tillämpas för att 

lösa bemanningsfrågan. Något som enhetscheferna själva började reflektera 

över under studiens gång var hur de kunde organisera arbetet så att 
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personalens kompetens används på rätt sätt genom att ha “rätt” kompetens på 

rätt plats. Detta kan ses som ett sätt att värdera olika typer av kompetens i 

förhållande till de arbetsuppgifter som utförs. Genom att värdera 

omsorgsarbetet högre och specialisera vissa arbetsuppgifter sker en 

statushöjning för yrkesgruppen undersköterska. Detta samtidigt som andra 

yrkesgrupper kan utföra mer serviceinriktade insatser, vilket kan ses som en 

lösning i förhållande till den bemanningskris som vård och omsorg står inför.  

Kommunen har som ovan diskuterats redan påbörjat arbetet genom ett 

projekt där en enhet har infört en städtjänst. Det hade varit intressant att följa 

denna enhet och se resultatet utifrån projektet. Detta både i förhållande till 

budget, men också utifrån verksamhetens kvalité. Det vill säga i förhållande 

till brukarnas behov, upplevelse samt personalens tillfredsställelse för 

arbetet.  

Då denna studie enbart bygger på tolkningar och uppfattningar gällande hur 

enhetschefer värderar formell- och personlig kompetens utifrån det 

omvärldstryck de utsätts för så hade även deras agerande, det vill säga varför 

de väljer att handla på ett visst sätt varit intressant att forska vidare om. Detta 

då resultatet bland annat visar hur enhetschefernas egen formella bakgrund 

påverkar deras värderingar. Även om det är en starkt reglerad organisation 

finns ett stort handlingsutrymme hos enhetscheferna vilket påverkar hur de 

själva väljer att handla och agera i olika situationer. Hur enhetschefen själv 

är påverkar på så vis vilka beslut den fattar. Varför finns dessa variationer 

och vad baseras deras beslut på?  

Avslutningsvis vill vi hävda att de utmaningar äldreomsorgen står inför inte 

är ett olösligt dilemma då resultatet visar att goda idéer finns. Svårigheten i 

att lösa detta dilemma handlar mer om förändring, det vill säga hur dessa 

idéer ska överföras till det praktiska arbetet. 
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Bilaga A 
Informationsbrev  

 

Hej! 

Vi heter Kristine Stjärnerfält och Zahra Moussaoui och är studenter på 

Socionomprogrammets sjätte termin vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi 

skriver under höstterminen en kandidatuppsats vars syfte är att undersöka hur 

enhetschefer inom äldreomsorgen värderar personalens formella och 

personliga kompetens. Det är därför vi vänder oss till dig som enhetschef 

inom äldreomsorgen. 

 

Vi är tacksamma om du vill delta både i en individuell intervju samt en 

efterföljande fokusgruppsintervju, då dina erfarenheter och upplevelser är av 

stor vikt för att vi ska kunna genomföra vår studie. Din medverkan i studien 

är frivillig och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan utan 

närmare motivering. Den individuella intervjun beräknas ta cirka 45-60 

minuter och fokusgruppsintervjun kan ta upp till två timmar. Med ditt 

godkännande kommer vi under intervjutillfällena att använda oss av 

ljudupptagning. Detta för att kunna säkerställa att vi fullständigt återger vad 

som sagts under samtalet. Materialet kommer sedan att hanteras 

konfidentiellt och i den färdiga uppsatsen kommer allt att vara avidentifierat.  

 

Vi uppskattar din medverkan i vår studie och hoppas att du har möjlighet att 

delta!  

Med vänliga hälsningar, Kristine Stjärnerfält och Zahra Moussaoui 

 

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare Peter Hultgren. 

 

Kristine Stärnerfält             Zahra Moussaoui                Peter Hultgren 

Ks222zw@student.lnu.se   Zm222ay@student.lnu.se   Peter.hultgren@lnu.se     

Tel: 073-4222636               070-4755771                       0480446192 
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Bilaga B 

Intervjuguide                                                                                    

Enskilda intervjuer med enhetschefer 

 

Inledning 

Hur många år har du arbetat som enhetschef? 

Vad har du för utbildning? 

Vad har du för tidigare arbetslivserfarenheter? 

Hur många anställda har du inom din verksamhet? 

 

Politiken och verksamheten 

Hur påverkar äldrepolitiken er omsorgsverksamhet när det gäller 

målsättningar om kvalitet? 

• Hur arbetar du i din verksamhet med den politiska värdegrunden?  

• Hur arbetar du i din verksamhet med den kommunala värdegrunden? 

Vad innebär begreppet kvalitet för dig? 

Vad innebär begreppet kvalitet i förhållande till verksamheten? 

Beskriv din syn på äldre människor i dagens samhälle? 

Vad anser du är viktigt att tänka på i mötet och arbetet med äldre? 

 

Hur går du tillväga vid rekrytering av ny personal?  

• Vad säger kommunens policys/riktlinjer. 

 

Vad ska man kunna, vad ska man göra och hur ska man vara? 

Vilka omsorgsbehov har äldre i dagens samhälle? 

Hur upplever du att dessa omsorgsbehov tar sig uttryck i verksamheten? 

Beskriv en arbetsdag för din personal. 

• Hur tänker du kring fysiska respektive sociala behov hos äldre? 

Beskriv hur äldres behov tillgodoses idag i din verksamhet.  

• På vilket sätt arbetar man? 
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• Vilken kompetens behöver din personal för att bemöta äldres behov? 

 

Formell- eller personlig kompetens? 

 

Vad innebär begreppet kompetens för dig? 

Hur viktigt anser du att det är med formell kompetens? 

• vad ingår i begreppet formell kompetens? 

• anser du att personalen kan utföra de arbetsuppgifter verksamheten 

kräver utifrån enbart formell kompetens? På vilket sätt? 

Hur viktigt anser du att det är med personlig kompetens i förhållande till den 

äldre? 

• vad ingår i begreppet personlig kompetens? 

Inom verksamheten finns främst 2 yrkeskategorier, undersköterskor och 

vårdbiträden, finns det skillnader i arbetsuppgifter och ansvar? I så fall hur? 

 

Vilken kompetens prioriterar du vid rekrytering av ny personal? 

Om du fritt fick önska, hur skulle din bedömning gällande kompetens 

rangordnas? 

• Påverkar samhällets krav på kvalitet, både politiskt och 

verksamhetsmässigt (ex språket)  

• Äldresbehov? utifrån individuella behov- såsom psykisk sjukdom 

• Gruppdynamik, vem som passar in i arbetsgruppen 

 

Framtiden 

Hur tänker du att din verksamhet kommer att se ut i framtiden i förhållande 

till rekrytering? 

• kan arbetet organiseras på ett annat sätt för att tillgodose de olika 

typer av kompetens de sökande har, i så fall hur? 
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Bilaga C 

Mall för fokusgruppsintervju                              

 

Diskussionsfrågor: 

 

• Vilken kompetens hos personalen anser ni bidra till god kvalité? 

• Hur tänker ni kring kompetens vid rekrytering av ny personal? 

• Hur arbetar ni i verksamheten för att säkerställa kvalitén? 

- värdegrundsarbete, teknik, intern/extern utbildning, 

genomförandeplaner 

- hur ser ni på kompetens 

- hur kopplar ni samman kompetens och kvalité 

 

Uppgift:  

 

Vi delar ut tre post it lappar till varje enhetschef i gruppen. På dessa lappar 

skall de skriva ner 3 typer av ”kompetens” som de anser är viktigast i deras 

verksamhet. Sedan sorteras lapparna och sätts under två rubriker, formell 

kompetens och personlig kompetens. Därefter förs en diskussion kring 

resultatet.  

 

 

 

 

 

 


