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Sammanfattning 
Den kommunala äldreomsorgen omfattas av socialtjänstlagen. Kommunerna har ansvar 
att tillhandahålla insatser av god kvalitet, utförda av personal med lämplig utbildning. 
Tillföljd av den demografiska utvecklingen i Sverige, kommer på sikt behovet av 
personal med lämplig utbildning öka inom den kommunala äldreomsorgen. Syftet med 
uppsatsen var att belysa hur brukare som bor i särskilt boende för äldre, ser på 
omvårdnadspersonalens kompetens. I politiska utredningar har den formella 
kompetensen tillskrivits avgörande betydelse. I forskningen om vilken kompetens 
personalen och enhetscheferna själva anser är viktig kompetens, tenderar personlig 
lämplighet att vara avgörande, även om formell utbildning inte helt förbises.
Undersökningen som genomförts i det här examensarbetet är kvalitativ och utgörs av 
intervjuer med äldre personer boende på särskilt boende. Respondenterna utgörs av sex 
personer, tre män och tre kvinnor i åldrarna 75 år till 98 år. Resultatet av 
undersökningen analyseras mot tidigare forskning inom området och mot teorier om 
kompetens, kvalifikationer och yrkeskompetens. Undersökningen visar, att 
omvårdnadspersonalen anses behöva flera olika typer av kvalifikationer, emotionella, 
sociala, teoretiska, praktiska, personlighetsrelaterade och förtrogenhetsbaserade. De 
kunskapsområden som framstod som viktiga för brukarna i studien var, sociala och 
relationsinriktade kunskaper, socialpedagogiska kunskaper, vardagskunskaper och 
medicinska kunskaper. 
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Begreppsförklaringar

För att underlätta läsningen presenteras inledningsvis centrala begrepp och hur de 
kommer att användas, i examensarbetet. 

Brukare
I examensarbetet används begreppet brukare, avseende äldre personer boende i särskilt 
boende. Brukare är ett allmänt etablerat begrepp, hävdar Dahlberg och Vedung (2001). 
Begreppet avser personer som är mottagare av offentlig service, i det här fallet 
äldreomsorg. 

Insatser
Begreppet insatser används i undersökningen och avser den hjälp som brukarna har 
beviljats i det särskilda boendet, enligt Socialtjänstlagen. 

Kvalitet
Kvalitet är ett begrepp som används för att bedöma standarden på insatser eller tjänster. 
Kvalitet i den här undersökningen kommer att användas, rörande det brukarna beskriver 
som betydelsefullt för att de ska ha det bra. 

Kompetens 
Begreppet kompetens är centralt i undersökningen. Definition för hur begreppet 
används i undersökningen presenteras i teoriavsnittet (se s.16). 

Omvårdnadspersonal
Begreppet omvårdnadspersonal avser den operativa personalen, undersköterskor och 
vårdbiträden i särskilt boende för äldre. 

Särskilt boende 
Begreppet används i uppsatsen, i likhet med Socialtjänstlagens förklaring. Särskild 
boendeform för service och omvårdnad, för personer med särskilda behov. Särskilt 
boende kan liknas vid beteckningarna, äldreboende och ålderdomshem. Att bli beviljad 
boende i särskilt boende, innebär att man har ett eget hyreskontrakt för sin lägenhet och 
sedan beviljas hemtjänst efter samma principer som personer boende i ordinärt boende. 
Utöver hyra betalas en avgift för hjälpinsatser och andra utgifter, exempelvis mat och 
mediciner (Runesson och Eliasson-Lappalainen, 2000). 

Äldreomsorg 
Begreppet innebär, den vård och omsorg som kommunerna enligt Socialtjänstlagen och 
Hälso- och sjukvårdslagen, ska erbjuda de äldre invånarna i kommunen, efter behov. 
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1 Inledning

Den kommunala äldreomsorgen är en del av socialtjänstens verksamhet och regleras av 

Socialtjänstlagen (2001:453). Kommunerna har, enligt Socialtjänstlagen (SoL) det 

yttersta ansvaret att erbjuda vård och omsorg av god kvalitet, utförd av personal med 

lämplig utbildning (3 kap, 3 §). Socialnämnden ska bedriva sin verksamhet, så att äldre 

personer ges möjlighet att leva självständigt under trygga förhållanden och med 

möjlighet till meningsfull tillvaro. Kommunerna ska utifrån behov erbjuda insatser till 

äldre personer i hemmet eller särskilt boende. Avsikten med särskilda boendeformer är 

att erbjuda service och omvårdnad för personer med omfattande behov (5 kap. 4-6 §). 

Kommunernas åtagande regleras förutom av SoL, även av Hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763). För att ge exempel på hur målen med äldreomsorgen kan se ut, återges 

dessa i en för undersökningen oberoende kommun.  

För dig som är äldre och som behöver service, omsorg och vård ska det finnas äldreomsorg 
av god kvalitet. Du ska kunna känna trygghet i att omsorg finns när den behövs. Syftet med 
insatserna inom äldreomsorgen är att underlätta ditt dagliga liv om du på grund av ålder 
eller sjukdom behöver stöd för att klara dig på egen hand. Huvudprincipen är att utifrån 
dina behov ge hjälp till självhjälp (Växjö kommuns hemsida, internet).

Nationella kompetenssatsningar 
De närmaste åren kommer förändringar att ske inom äldreomsorgen till följd av 

omfattande pensionsavgångar och av att antalet personer över 80 år ökar (Statistiska 

centralbyrån). Med nuvarande utbildningstakt antas behovet av utbildad 

omvårdnadspersonal inte kunna uppfyllas i framtiden. Enligt beräkningar kommer det 

att saknas ungefär 200 000 personer med omvårdnadsutbildning fram till år 2015

(Socialstyrelsen, 2004).

Rapporten Investera nu! (Socialstyrelsen, 2004), var ett samarbete mellan tio statliga 

myndigheter bland andra, Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Skolverket, 

Högskoleverket och Migrationsverket. Myndigheterna fick år 2002 i uppdrag av 

regeringen att utarbeta en gemensam plan för kompetensförsörjning i den kommunala

äldreomsorgen. I rapporten redovisas mål och åtgärder inom myndigheternas 

ansvarsområden. De mål som föreslogs var att omvårdnadspersonalen borde få tydligare 

yrkesroller, ökad självständighet och handlingsutrymme. En förutsättning för att 

uppfylla målen ansågs vara tillräcklig kompetens och därför behövdes kompetenskrav 

för olika arbetsuppgifter tydliggöras. 
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Kompetent personal med rätt kunskaper och färdigheter anses vara avgörande för 

omsorgens kvalitet (SOU 2007:88). Regeringen avsatte ungefär en miljard kronor till 

satsningen på Kompetensstegen, under åren 2005 till 2007. Kompetensstegen var en 

satsning för att stödja kompetensutvecklingsarbetet i äldreomsorgen, med avsikt att öka

personalens kompetens.

Regeringen tillsatte i slutet av år 2007, en utredning om kompetensreform inom vården 

och omsorgen om äldre (Kommittédirektiv 2007:155). Utredningens uppdrag är att 

förtydliga ansvarsområden, kompetenskrav och ta fram förslag på yrkesbenämningar för

personal inom den kommunala äldreomsorgen. Målet är att kommunerna successivt ska 

kunna införa grundläggande kompetenskrav för arbete i äldreomsorgen. Intentionen 

med utredningen är att på sikt förbättra möjligheterna att rekrytera och behålla 

kompetent personal inom äldreomsorgen. Utredaren ska lämna sitt slutbetänkande 

senast den 30 november 2008.

Problemformulering               
År 2006 bodde ungefär 98 000 personer i åldrarna 65 år och uppåt i särskilda 

boendeformer i Sverige (Socialstyrelsen, 2007).  Ett särskilt boende är både ett hem och 

en institution, vilket kan vara motsägelsefullt. De boende har begränsat utrymme till sitt 

förfogande och lever ett skyddat liv, menar Winkvist och Hansen (2005). De hävdar att 

en viktig uppgift för personal på särskilt boende är att underlätta för brukarna att bevara 

sin identitet och inte utsättas för upplevelser av maktlöshet. 

Vilken kompetens personal inom äldreomsorgen bör besitta, är en fråga som länge varit 

aktuell i forskningen om äldreomsorg. Frågan berör det direkta utförandet av vård och 

omsorg till de äldre.  I betänkandet från Kompetensstegens kommitté (SOU 2007:88) 

framkommer att kompetens anses vara en förutsättning för, eller likställs med kvalitet 

inom äldreomsorgen. Brukare i särskilt boende har i kvalitetsmätningar angett 

möjligheter, att påverka utformningen av hjälpen och tillfälle att samtala med 

personalen, som betydelsefullt för omsorgens kvalitet. Även flexibilitet, personal- och 

uppgiftskontinuitet tillskrivs betydelse (Socialstyrelsen, 2006a).
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Inom forskningsområdet är forskarna inte ense om vilken kompetens som är nödvändig 

för arbete i äldreomsorgen. De två huvudriktningarna berör frågan om formell eller reell 

kompetens, menar Törnquist (2004). Den formella kompetensen är utbildningsbaserad 

medan den reella kompetensen baseras på praktisk erfarenhet från arbetet (Ellström, 

1992). De omnämnda inriktningarna är ytterligheter och den ena inriktningen utesluter 

inte den andra.

De undersökningar som framhåller den formella kompetensen, menar att 

utbildningsbaserade kunskaper är av betydelse för arbete i äldreomsorgen (Fahlström, 

1999). Även statliga utredningar lyfter fram den formella kompetensen (SOU 2007:88; 

Kommittédirektiv 2007:155). Representanter för den reella kompetensen (Törnquist, 

2004; Waerness, 1996), argumenterar för att den formella utbildningen inte genererar 

kunskap, överensstämmande med omsorgsarbetets krav. Omvårdnadspersonalens 

kompetens bör istället vila på praktisk erfarenhet från vardagen och arbetet med de 

äldre.

Kompetensbegreppet är ett mångfasetterat begrepp och kan ha olika innebörd. Då 

meningarna går isär angående vad som är nödvändig kompetens för 

omvårdnadspersonalen, är det intressant att undersöka mottagarnas upplevelse av 

omsorgen. Vad anser brukarna är nödvändig kompetens för arbete i äldreomsorgen? 

Undersökningens utgångspunkt är att identifiera kunskapsområden, som framställs som 

speciellt viktiga utifrån brukarnas egen upplevelse, om vad som är viktigt för att ha det 

bra i sitt boende. 

Syftet med examensarbetet
Undersökningens syfte är att med utgångspunkt i de erfarenheter som brukare boende i 

kommunalt särskilt boende har, belysa deras uppfattning om behov av kompetens hos 

omvårdnadspersonalen.

Frågeställning

 Vilken kompetens anser brukarna att omvårdnadspersonalen bör ha, för arbete 

på särskilt boende?
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Avgränsning
Angående frågan om omvårdnadspersonalens kompetens, utgår undersökningen från ett 

brukarperspektiv. Syftet är att utifrån brukarnas subjektiva upplevelse undersöka vad 

som är viktigt, för att de ska ha det bra och utifrån det identifiera vad som är relevant 

kompetens för omvårdnadspersonalen i särskilt boende.  Genom att anlägga ett 

brukarperspektiv på personalens kompetens kommer eventuella skillnader mellan 

utbildad eller outbildad personal inte att undersökas. Arbetsorganisationens betydelse 

för omvårdnadspersonalens kompetens har exkluderats i undersökningen, liksom 

lärande i arbetet, utveckling och tillvaratagande av kompetens. 

Val av perspektiv 
Då forskningsproblemet utkristalliserats står det tydligt att omvårdnadspersonalens 

kompetens kan studeras på olika nivåer och utifrån olika perspektiv. I det följande 

kommer några perspektiv på omvårdnadspersonalens kompetens att tas upp. Eliasson 

(1995) argumenterar för att forskaren måste reflektera över sina perspektivval. Dolda 

perspektivval innebär att forskaren oreflekterat betraktar världen utifrån ett visst 

perspektiv, medan öppna perspektivval redovisas och motiveras. I det följande 

presenteras de överväganden jag har gjort angående undersökningens perspektiv. 

Olika intressenter och perspektiv
Politiker på nationell nivå anges ha i uppdrag att styra och fastställa övergripande 

riktlinjer för kommunal vård och omsorg. Det innebär att den nationella nivån blir 

delaktig i vad som bedöms vara nödvändig kompetens för omvårdnadspersonalen (SOU 

2007:88). Politikerna på lokal nivå, har i kommunerna enligt SoL (2001:453) och HSL 

(1982:763), det yttersta ansvaret att erbjuda vård och omsorg av god kvalitet. 

Figur 1, Några perspektiv på omvårdnadspersonalens kompetens. 

Skatte-
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I den politiskt styrda kommunala organisationens hierarki, återfinns olika ansvarsnivåer. 

Under politikerna återfinns olika hierarkiska nivåer med ansvar för äldreomsorgen, som 

kan variera i antal. Närmast omvårdnadspersonalen återfinns enhetscheferna, med 

ansvar för utförandet av den kommunala omsorgen.

Omvårdnadspersonalens perspektiv på kompetens har i den här undersökningen valts 

bort, då det finns tidigare forskning, som på olika sätt belyser personalens inställning. 

Eliasson (1995) påtalar att det funnits en tonvikt mot personalens perspektiv. En aspekt 

Eliasson lyfter fram angående det, är att det eventuellt skulle vara lättare för forskaren 

att inta ett personalperspektiv än ett äldreperspektiv, med hänsyn till forskarens ålder 

och erfarenhet. Det kan till viss del, även bero på de äldres hälsosituation och de etiska 

överväganden som är kopplat till inkludering av äldre personer i undersökningar hävdar 

Winqvist och Hanson (2005). 

Undersökningen utgår från de äldres perspektiv, då jag valt att ändvända brukare som 

undersökningsenhet. Analysenheten är omvårdnadspersonalens kompetens (Grönmo, 

2004). Brukarna är mottagare av omsorgen och berörs direkt av omvårdnadspersonalens 

kompetens. Brukarnas perspektiv, angående omvårdnadspersonalens behov av 

kompetens, är inte undersökt i samma utsträckning som personalens perspektiv. Det är 

betydelsefullt att hålla de äldres perspektiv levande i forskningen, menar Eliasson 

(1995). Nya eller andra perspektiv på ett område, kan ge möjlighet att se annorlunda på 

etablerade begrepp och problemdefinitioner.

2 Bakgrund

Brukarutvärderingar
Dahlberg och Vedung (2001) skriver om utvärderingsmodeller utifrån den 

representativa demokratin. Deras fokus ligger på brukarinflytande och 

brukarutvärdering (Här bör tilläggas att författarnas användning av begreppet brukare, 

avser mottagare av olika former av offentliga åtgärder eller nyttigheter, inte enbart 

äldreomsorg). Dahlberg och Vedung använder begreppet utvärdering, liktydigt med 

bedömning eller värdering av en insats. Den här uppsatsen är inte en utvärdering av 

yrkeskompetens i den meningen, men argumenten som författarna använder i sitt 

resonemang om brukarinriktade utvärderingar, kan ändå vara av relevans för uppsatsen. 
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Brukarutvärderingar behandlar inte förvaltningsprocesser eller förklaringar till utfall, 

menar Dahlberg och Vedung (2001).  Brukarinriktade utvärderingar kan betraktas som 

ett komplement till den representativa demokratin. Författarna använder legitimitet som

ett argument för att genomföra brukarutvärderingar. De kan leda till en större förståelse

hos brukarna för verksamhetens inriktning och innehållet i servicen. Ytterligare en 

aspekt som Dahlberg och Vedung tar upp, är serviceanpassningsargumentet. Det 

handlar om att få en bättre överensstämmelse mellan servicen och brukarnas behov. 

Argumentet utgår från att de offentliga insatserna ska tillgodose brukarnas behov och är 

till för brukarna. 

Historisk tillbakablick

Samhällets övertagande från familjen 
I Sverige var det i början på 1900-talet vanligt att de äldre togs omhand av sina barn, 

menar Edebalk och Lindgren (1996). Det individinriktade arbetet, som efterhand 

övertogs av samhället, utfördes till stor del av kvinnor, skriver Holgersson (2000). Han

menar, att det var ett resultat av familjens och främst kvinnornas tidigare ansvar för

uppgifterna. 

Enligt 1918 års fattigvårdslag, blev kommunerna tvungna att ordna ålderdomshem eller 

fattigvårdsanstalter, som de benämndes. Vid den tiden levde både barn, 

funktionshindrade och sinnessjuka (som de då benämndes) på ålderdomshemmen. Det 

gjordes försök att komma till rätta med den blandade uppdelningen på 

ålderdomshemmen under 1930-talet, men det dröjde ytterligare flera år innan det 

realiserades (Holgersson, 2000). Vid den här tiden var ålderdomshemmen ofta små och 

det var svårt att rekrytera kompetent personal (Edebalk och Lindgren, 1996).  

Ålderdomshemmen
När ålderdomshemmen separerades från fattigvården i slutet 1940-talet, skulle de äldre 

inte längre betraktas som fattigvårdsmottagare, utan som gäster boende på 

ålderdomshemmen (Holgersson, 2000). De moderna ålderdomshemmen var tänkta att

bli attraktiva arbetsplatser, för att kompetent personal skulle kunna rekryteras. Det var i 

samband med den förändrade synen på ålderdomshemmen, som de första 

undersköterskeutbildningarna startades. Törnquist (2004) uppger, att till en början 

återfanns undersköterskorna främst i landstingets verksamhet. Utbildningarna var inte 
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yrkesutbildningar i egentlig mening, eftersom det var arbetskraftsbrist efter kriget. 

Undersköterskorna skulle inte konkurrera med andra yrken på arbetsmarknaden 

(Edebalk och Lindgren, 1996).

Hjälp i hemmet
Omkring 1950-talet började de äldre att få hjälp i de egna hemmen.  Hjälpen 

organiserades av frivilliga organisationer eller kommunerna. Det var framförallt kvinnor 

som rekryterades till arbetet i de äldres hem, personalen fick benämningen

hemsamariter. Det fanns inga utbildningskrav för arbetet. Kompetens som ansågs

nödvändig, var att kunna sköta ett hem (Szebehely, 1996). Målet var att anställa gifta 

kvinnor, som inte befann sig på arbetsmarknaden, men som ville göra en insats och 

tjäna lite extra pengar. För att inte locka personer från andra yrken, sattes lägre lön till 

hemsamariter, än för andra yrken. På mitten av 1960-talet ordnades utbildningar och

kurser för hemsamariter och undersköterskor på ålderdomshemmen, enligt Törnquist 

(2004). I slutet av 1960-talet gjordes ett tillägg i socialhjälpslagen, som medförde att 

kommunerna fick ansvaret för att alla äldre fick tillfredställande omvårdnad 

(Holgersson, 2000). 

Servicehus och ålderdomshem
Under 1970-talet ökade byggnationen av ålderdomshem, för att efter några år sjunka. 

Det blev istället modernt med servicehus för de äldre, samt att erbjuda hjälp i det egna 

hemmet. Servicehusen var avsedda för de äldre, som klarade sig relativt bra på egen 

hand och som hade förmåga att beställa den hjälp de behövde. Servicehusen hade en 

gemensam service och lägenheten hyrdes separat från hjälpinsatserna. Skillnaden 

mellan ålderdomshem och servicehus, var att på ålderdomshemmet fanns service 

tillgänglig dygnet runt, samt att man betalade en avgift, som till en början inkluderande 

både hyra, mat och hjälpinsatser. Numera är uppdelningen lik den som servicehusen 

har, att boendet betalas separat och hjälpinsatserna beviljas som hemtjänst (Holgersson, 

2000). Servicehusen kan betraktas som en reaktion mot de ökade kostnaderna för 

hemhjälpen. Genom inrättande av servicehus kunde hjälpen rationaliseras, då det var 

många boende inom samma område. Organisationen på servicehusen liknande den på 

sjukhus eller industrier, beskriver Szebehely (1996). Personalen på servicehusen kom 

att kallas vårdbiträden.
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En socialpedagogisk inriktning
Under 1980-talet ändrades benämningen hemsamarit till vårdbiträde. Det var svårt att 

rekrytera personal till arbetet med de äldre. I försök att höja arbetets status, satsades det 

på utbildning, med en socialpedagogisk inriktning, där de äldre skulle aktiveras och 

rehabiliteras. Tidigare hade de bärande kunskapsområdena för vårdbiträden varit 

hushållskunskaper och medicinska kunskaper, menar Szebehely (1996).  I samband med 

den socialpedagogiska inriktningen startades den sociala servicelinjen, en tvåårig 

utbildning för vårdbiträden och gruppledare inom kommunal äldre- och 

handikappomsorg (Törnquist, 2004). 

Ädelreformen 
År 1992 genomfördes Ädelreformen i Sverige. Kommunerna övertog ansvaret för

medicinskt färdigbehandlade personer från landtinget. Orsakerna bakom ädelreformen 

var den oklara ansvarsfördelning och bristen på samverkan mellan kommuner och 

landsting, rörande de äldres vård. Man ville samtidigt skapa förutsättningar för en 

integrering av medicinska och sociala insatser i kommunerna. Ädelreformen medförde 

att kommunerna fick ett samlat ansvar för boende, service och vård (Socialstyrelsen, 

1996). I samband med denna reform startades det treåriga gymnasiala 

omvårdnadsprogrammet, som var en sammanslagning av den sociala servicelinjen och 

vårdlinjen. Törnquist (2004) menar att det är den utbildningen, som finns idag om än i 

något annorlunda utformning.

Tidigare forskning
Det finns omfattande forskning om kompetens inom äldreomsorgen. I inledningen 

nämndes att det finns olika inriktningar angående behovet av kompetens hos 

omvårdnadspersonalen. Brukarnas syn på kompetens har inte blivit belyst i empirisk 

forskning, i samma utsträckning som andra perspektiv på omvårdnadspersonalens

behov av kompetens. Brukarnas perspektiv har främst belyst genom 

kvalitetsundersökningar. Den forskning som presenteras, kommer att användas i 

tolkningen av resultatet, även om den till stor del utgår från andra perspektiv än 

brukarnas. Forskningen belyser utifrån syftet med studien intressanta aspekter av 

omvårdnadspersonalens behov av kompetens och är relevant för analysen.
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Omsorgsrationalitet
Olika former av rationalitet styr inom olika delar av omsorgen, menar Waerness (1996).  

Vid planering och organisering av den offentliga omsorgen, tenderar formellt och 

abstrakt tänkande att dominera. Dessa tankesätt vilar på vetenskaplig eller byråkratisk 

rationalitet, vilket genererar generell kunskap, som ofta är till stöd för politiker. 

Waerness menar dock att det formella och abstrakta tänkandet, egentligen är till liten 

hjälp för dem som arbetar med att utföra omsorgen. Istället används begreppet 

omsorgsrationalitet, angående de tankesätt som är av betydelse för utförandet av 

omsorgen. Omsorgsrationalitet vilar på kontextuellt eller beskrivande tankesätt, för att 

hitta lösningar på omsorgens vardagliga problem. Omsorgsrationalitet står således i viss 

motsats till de grunder, som planering och organisering av den offentliga omsorgen vilar

på. Waerness (1996) framför tvivel angående att den formella omvårdnadsutbildningen 

skulle kunna öka omsorgsrationaliteten i omsorgen. Istället behövs personlig kännedom 

och inlevelseförmåga, av den enskildes specifika situation i utövandet av omsorgen. 

Yrkeskompetens i omsorgen
Vårdbiträdens yrkeskompetens behandlas av Törnquists (2004). Begreppet

yrkeskompetens avser den kompetens som anses viktig för utförande av ett arbete. 

Törnquist delar upp begreppet yrkeskompetens mellan formell utbildning, 

yrkeskunskaper och personlig kompetens. Törnquist undersöker yrkeskompetens utifrån 

tre nivåer, den nationella, kommunala och lokala nivån. Resultatet indikerar att den 

största delen av omvårdnadspersonalens yrkeskompetens, vilar på den praktiska 

erfarenheten från vardagen och arbetet med de äldre. Det framkommer att den 

personliga kompetensen, framförallt ansvarskänsla och empatisk förmåga, är den 

viktigaste yrkeskompetensen, enligt enhetschefer och omvårdnadspersonal.

I en forskningsöversikt rörande vård och omsorgsassistenters kompetens, utgiven av 

socialstyrelsen (2006.b), skriver Agneta Törnquist om omvårdnadspersonalens behov av 

kompetens. De kunskapsområden som lyfts fram i forskningsöversikten är, 

omsorgskunskaper, sociala kunskaper, hushållskunskaper, medicinska kunskaper och 

administrativa kunskaper. De tydligast framträdande kvalifikationerna som synliggjorts 

i forskning är sociala förmågor, relationsfärdigheter och kommunikativa färdigheter. 

Den värdegrund som ska prägla arbetet, är den äldres välbefinnande.
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Lämplighet
Omvårdnadspersonalens kompetens är en av tre diskurser om äldreomsorg, i Malin 

Wreders (2005) avhandling. Hon delar upp kompetensbegreppet på utbildning och

lämplighet. Utbildning berör frågan om vilken utbildning som krävs för ett specifikt 

yrke, medan lämplighet anger hur man bör vara som person i yrkesutövningen. Wreder 

kommer fram till, att utbildning främst relateras till de medicinska uppgifterna och 

fungerar som ett filter, som sorterar bort olämpliga personer från yrket. Det hävdas att 

ointresserade personer inte skulle besvära sig med att utbilda sig till ett yrke, de inte

finner intressant. Utbildning relateras även till förbättrade arbetsvillkor exempelvis, lön

och status. Omvårdnadspersonalen menar att utbildning skulle kunna vara någonting 

som stör omsorgen, eftersom det leder till ökad byråkratisering och formalisering av 

arbetet. Vilket i sin tur kan leda till att personalen får ett mer distanserat förhållande till 

de äldre. 

Kvalitet och kompetens
Runesson och Eliasson-Lappalainen (2000) beskriver att den yrkeskompetens som 

behövs inom äldreomsorgen är, kunskaper om hur man sköter en annan människas hem 

och kropp, samt ha förmågan att anpassa hjälpen efter mottagarens individuella behov 

och rutiner. Vidare behövs även teoretiska kunskaper inom medicinska, sociala och 

psykiatriska områden. Runesson och Eliasson- Lappalainen behandlar även kvalitet 

inom äldreomsorgen. De menar att empirisk forskning på området visat att tid, 

kontinuitet, inflytande, möten och relationer är av betydelse för omsorgens kvalitet, 

enligt brukarnas uppfattning. 

3 Teoretisk referensram

Kompetens
Kompetensbegreppet är mångsidigt och tillskrivs olika innebörder, som visats i den 

historiska tillbakablicken och den empiriska forskningen. För att det ska bli möjligt att 

studera kompetens, behövs ett tydliggörande och en definition som kan användas i den 

här studien. 

Granberg (2003) menar att kompetens handlar om någonting som utförts, med hänsyn

Granbergs resonemang kan kompetens inte finnas innan den har uppvisats. Även 

Ellström (1992) uppger att kompetens måste betraktas mot bakgrund av något, 
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exempelvis en situation. Ellström beskriver vidare, att kompetens utgår från de 

individuella förmågor som en individ har, för att utföra en specifik uppgift. I analysen 

av resultatet kommer omvårdnadspersonalens kompetens, att betraktas utifrån vad 

brukarna anser är av betydelse, för att de ska ha det bra. 

Engquist (1990) som har sin bakgrund inom psykiatrin, försöker definiera 

kompetensbegreppet i sin avhandling om utvecklingssamtal som förändringsinstrument. 

Engquist uppger att det vid tiden för hans avhandling inte fanns någon allmänt giltig 

definition av kompetens, varför det måste ske vid användning av begreppet. Han 

upptäcker dock några allmänna principer för kompetensbegreppet. Kompetens är 

beroende av i vilket sammanhang det används och vilken uppgift som ska lösas. 

Kompetens är således inte någon konstant egenskap, utan varierar utifrån olika uppgifter 

och sammanhang. Vidare hävdar Engquist att endast kunskap, inte utgör kompetens. 

Den består av olika delar både kunskaper och färdigheter, men även sociala förmågor 

och värderingar. 

Keens hand
Kerstin Keen, docent i pedagogik och legitimerad psykolog, använder sig av den 

mänskliga handen, för att förklara kompetensbegreppet. Keen (2003) beskriver att 

kompetens är förmågan att utföra något. En individ är kompetent, när individens 

förmåga stämmer överens med de krav som ställs för utförandet av en uppgift. Keen 

hävdar, att eftersom varje individ är unik, har alla sina speciella förutsättningar och 

förmågor. 

                                                                                              
Figur 2. Illustration av Keens hand, av Carina Strandberg, s. 21 

                                 ©Kerstin Keen, IDMANS förlag, Malmö. (Keen, 2003).
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Handens fem fingrar används som symboler för olika förmågor, som är betydelsefulla 

för en individs kompetens. Handleden används som en metafor, för de styrande 

funktionernas inverkan på kompetensen och står för ledning, motivation och 

vidareutveckling av kompetensen. Handflatan betraktas som förutsättning för att de 

olika förmågorna ska kunna samordnas. 

De fem fingrarna
Följande beskrivning av de olika förmågorna, återges fritt efter Keen (2003). Tummen, 

symboliserar färdigheter och förmågan att kunna utföra en uppgift.                          

Färdigheterna inkluderar både fysiska, intellektuella och sociala aspekter. Pekfingret, 

symboliserar de kunskaper som är nödvändiga för utförandet av en uppgift. Kunskap är 

kontextuellt beroende och innehåller både fakta och tillvägagångssätt. Förståelse för vad 

som utförs är av betydelse, förståelse kan skapas i en kombination av kunskap och 

förmåga.

Erfarenheter är en källa till lärande. Genom att använda vår erfarenhet kan vi anlägga 

olika perspektiv på en situation. Genom att reflektera över våra erfarenheter, har vi 

möjlighet att lära från framgångar och motgångar. Långfingret symboliserar betydelsen 

av erfarenhet. Det fjärde fingret är ringfingret, vilket tillskrivits betydelsen av kontakter, 

kontaktnät, samt att kunna skapa och bevara relationer. Slutligen återfinns lillfingret,

som representerar betydelsen av individens individuella åsikter, attityder och vilja att 

dela grundläggande värderingar. Individens vilja att utföra ett bra arbete, anses vara 

avgörande för kvalitén på de tjänster som produceras, samt hur mottagaren upplever 

tjänsten. 

Yrkeskompetens 
I undersökningen används begreppet yrkeskompetens, avseende den kompetens som

reellt krävs, för att framgångsrikt utföra ett specifikt arbete (Ellström, 1992).  

Yrkeskvalifikationer
I genomgången av kompetens, har olika individuella aspekter av begreppet studerats.  

Kvalifikation skiljer sig från kompetens, då det fokuserar på uppgiften som ska utföras, 

istället för de individuella egenskaperna. Kvalifikation är således de krav, som en 

uppgift ställer på individen (Ellström, 1992). Kvalifikationer definieras i förhållande till 

de arbetsuppgifter som ska utföras, samt vilka krav de ställer på utföraren. Kraven kan 
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även utgå från vad arbetsgivaren formellt eller informellt efterfrågar. Det finns olika 

kategorier av kvalifikationer. Faktiska kvalifikationer avser färdigheter som är 

nödvändiga för utförandet av viss arbetsuppgift. Kvalifikationskrav innebär, de 

färdigheter arbetsgivare eller arbetsmarkanden kräver, uppger Ellström.  De 

kvalifikationer som är nödvändiga för utförandet av ett visst yrke, kan benämnas 

yrkeskvalifikationer.

Olika typer av kvalifikationer
Yrkeskompetens omfattar fler aspekter än kunskap och intellektuella färdigheter. 

Ellström (1992) beskriver att en arbetstagare behöver förståelse av de förhållanden som 

arbetet avser, samt ha kännedom om möjliga handlingsalternativ och konsekvenser av 

dessa. Kunskap om brukarens behov och förväntningar är nödvändigt. Ellström lyfter 

fram praktiska kunskaper, att veta hur en uppgift ska utföras, emotionella 

kvalifikationer (t.ex. attityder, värderingar och motivation) och personlighetsrelaterade 

kvalifikationer (t.ex. noggrannhet och pålitlighet), som delar av yrkeskompetensen. 

Ytterligare kvalifikationer redovisades i avsnittet om Keens hand (2003). 

Det finns delar av yrkeskompetensen, som består av teoretisk kunskap och som kan 

förmedlas till andra individer genom ord.  Det finns även kunskap som inte lika lätt 

uttrycks med ord. En benämning på detta är tyst kunskap eller förtrogenhetskunskap 

(Ellström, 1992). Förtrogenhetskunskap innebär förmågan att kunna göra någonting, till 

skillnad från att veta något. Yrkeskompetens kan omfatta olika grad av teoretiska 

kunskaper och förtrogenhetskunskaper. Ellström menar att förtrogenhetskunskaper inte 

baseras på rationalitet, i samma mening som teoretisk kunskap. Den rationalitet som 

styr det teoretiska handlandet, grundas på uppställda mål eller aktiva val mellan olika 

handlingsmöjligheter. Förtrogenhetskunskap utgår från att mänskliga handlingar inte 

baseras på i förväg uppställda mål. Det mänskliga handlandet styrs istället av samspelet 

med omgivningen och de begränsningar eller möjligheter som finns i varje situation.
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4 Metod 
Valet av metod i en undersökning avgörs utifrån syftet. Den här undersökningen syftar 

till att utifrån brukarnas perspektiv belysa behovet av kompetens hos 

omvårdnadspersonalen. I det följande lämnas en redogörelse, för vilken kunskapssyn 

som karakteriserar examensarbetet, följt av redovisning och motivering av metodval och 

genomförande. 

Kunskapssyn  
Hur kan vi veta att någonting är vetenskapligt? I det följande presenteras en genomgång 

av de överväganden som gjorts angående metodologin.  

Induktion och deduktion
Den induktiva ansatsen syftar till att utifrån insamlad empiri skapa en teoretisk 

förståelse för materialet (Grönmo, 2004). Den deduktiva forskningen syftar till att testa 

teorier och problemformulering. Vidare skriver Grönmo, att den deduktiva ansatsen går 

ut på att identifiera problemställningar utifrån den teori som ska testas. Den här 

undersökningen kan sägas vara en blandning mellan induktion och deduktion. Då 

insamlandet av data inte genomfördes helt utan teorier, vilket är förutsättningen i den 

induktiva ansatsen. Forskningsprocessen inleddes med att ett problemområde 

identifierades och utifrån det, bestämdes undersökningens syfte och frågeställning, 

vilket liknar den deduktiva ansatsen.

Kvalitativ och kvantitativ 
Undersökningen har en kvalitativ ansats, då syftet utgår från brukarnas subjektiva 

erfarenheter av omvårdnadspersonalens kompetens. Jacobsen (2002) menar att 

undersökningar med kvalitativ ansats utgår från att det finns olika upplevelser av 

verkligheten och att en företeelse måste förstås mot bakgrund av kontexten. Forskarens 

uppgift är att försöka förstå människors subjektiva tolkning av verkligheten och 

därigenom skapa förståelse för det som undersöks (Jacobsen, 2007). Vilket skiljer sig 

från den kvantitativa ansatsen, där ambitionen ofta är att beskriva omfattningen av en 

företeelse eller att testa teorier (Grönmo, 2004). I undersökningar med kvantitativa 

ansatser, samlas ytlig information om många enheter in, till skillnad från den kvalitativa 

ansatsen, där omfattande information om ett mindre antal enheter eftersträvas.
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Val av metod 
Ambitionen med undersökningen är att förstå och fånga de äldres uppfattning om 

omvårdnadspersonalens kompetens. För att undersöka det, har kvalitativa data samlats 

in genom intervjuer. Enligt Kvale (1997) är ett mål med kvalitativa intervjuer att 

beskriva och förstå respondentens upplevelse av sin omgivning, samt att få nyanserade 

beskrivningar och olika aspekter av respondenternas upplevelser av ett fenomen.

Urval och urvalsmetod
I kvalitativa undersökningar är det av betydelse att urvalet är ändamålsenligt, för att 

undersöka det man påstår sig göra (Hartman, 2001). Ett representativt urval är inget som 

eftersträvas i undersökningar med kvalitativ ansats. Det är istället en fördel med 

skillnader i urvalet, för att få fram riklig information hävdar Hartman.

Urval av särskilt boende
Det har inte utarbetats några speciella urvalskriterier för det särskilda boendet. Urvalet 

av de särskilda boendena var delvis slumpmässigt.  Lottdragning fick avgöra vilka två 

boenden som skulle kontaktas. Då bedömningen gjordes, att inget särskilt boende skulle 

var mer eller mindre relevant för undersökningen, valdes åtta stycken boenden ut. 

Utifrån dessa lottades två stycken fram. Skälet till att två boenden inkluderades kan 

knytas till det Hartman (2001) beskrev, att det är en fördel med skillnader i urvalet, för 

att få fram riklig information. De särskilda boendena återfinns i två mellansvenska 

kommuner, ingen av kommunerna kan betraktas som storstad. 

Urval av respondenter
I processen att hitta ett urval av respondenter som passar för studiens syfte, har olika 

kriterier vägts för och emot.  De tre urvalskriterier som tagits fram för vilka 

respondenter som skulle ingå i urvalet var följande: 

 Permanent boende i särskilt boende för äldre.

 Inte någon form av dokumenterad eller diagnostiserad demenssjukdom.

 I övrigt vara i sådan fysisk kondition att intervju går att genomföra. 

Det första kriteriet är att personen permanent ska bo i ett särskilt boende för äldre. Det 

innebär att personer boende på korttidsboende eller växelvis boende faller utanför 

urvalet. Övervägande gjordes för hur länge personen skulle ha bott i särskilt boende, 

eftersom tiden kan vara av betydelse för hur omvårdnadspersonalens kompetens 
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betraktas. Kriteriet valdes bort i studien, då det från min sida inte gick att avgöra eller 

motivera hur länge någon ska ha bott på särskilt boende för att ha dessa erfarenheter. 

Ett exklusionskriterium som fastställdes var dokumenterad eller diagnostiserad 

demenssjukdom.  På demensförbundets hemsida återfinns nedanstående definition av 

demens. Beskrivningen anses vara tillräckligt ingående för betydelsen i studien. Om 

fokus legat mer mot demenssjukdomar hade en mer ingående definition varit 

nödvändig.

Demens innebär sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar minnes- och tankeförmågor. 
Demens orsakas av sjukdom och är inte en normal åldersförändring. Demens påverkar flera 
av hjärnans funktioner och enbart minnesförlust räcker inte för att kunna ställa diagnosen. 
Andra funktioner som brukar drabbas är: förmåga att tänka, att planera och skapa 
överblick, att hitta i miljön, att tala och förstå språket, att ta egna initiativ, att uppleva 
känslor som förut och att kontrollera sina känslor (Demensförbundets hemsida, internet). 

Det tredje urvalskriteriet var att respondenterna ska vara i ett sådant fysiskt tillstånd att 

det är etiskt försvarbart att genomföra en intervju. Jacobsen (2007) argumenterar för 

betydelsen av genomtänkta etiska överväganden, då urvalet utgörs av äldre personer. 

Jacobsen hävdar att det inte får finnas risk för negativa konsekvenser för respondenten. 

Samtidigt som undersökningen bör vara till direkt fördel för respondenten. Syftet och 

omfattningen av den här underökningen anses inte vara av sådant slag att det motiverar 

att inkludera personer med fysiska nedsättningar som medför svårigheter att medverka, 

exempelvis sängliggande personer. Respondenterna löper ingen direkt risk för negativa 

konsekvenser genom deltagande i underökningen, men vinner heller inga direkta

fördelar.

Genomförande av undersökningen
Efter identifiering av urvalskriterier kontaktades enhetscheferna på respektive boende 

genom telefonsamtal. Enhetscheferna informerades om kriterierna för urvalet och 

utifrån det skapades en lista med tänkbara brukare. Utifrån den listan kontaktades 

slumpmässigt några av personerna, genom personligt besök. Vid besöket lämnades ett 

informationsbrev (se bilaga 1) innehållande information om undersökningen och 

intervjuerna. Information lämnades även muntligt, för att försäkra mig om att 

personerna var medvetna om syftet med studien och innebörden av att bli intervjuad. 
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Därefter tillfrågades personerna om de var intresserade av att delta. När en person 

tackade nej, kontaktades en annan person på listan. 

Det slutliga urvalet av respondenter i undersökningen omfattar tre kvinnor och tre män, 

totalt sex personer permanent boende på kommunalt särskilt boende för äldre. Åldrarna 

varierar från 75 år till 98 år. Sammanlagt på de båda boendena, var det åtta tillfrågade 

personer som tackade nej till att medverka.  

Intervjuer
Förberedelser inför intervjuerna gjordes genom att konstruera en intervjuguide (se 

bilaga 2). Intervjuerna var öppna med viss grad av strukturering, vilket innebär att 

innehållet i intervjuerna inte var helt förutbestämt. Hur öppen en intervju blir, varierar 

beroende på hur mycket forskaren i förväg väljer att strukturera intervjun. En anledning 

till att i förväg strukturera intervjun, är att ange ramen för vilka ämnen intervjun ska 

fokusera på, samt att säkerställa att relevanta ämnen berörs under intervjun, hävdar 

Jacobsen (2002). Ordningsföljden i intervjuerna var inte konstant, ambitionen var att få 

svar på huvudfrågorna någon gång under intervjun.

Intervjuerna genomfördes i personligt möte med respondenterna i deras hem. Skälet till 

detta var främst av praktisk karaktär, då det var där respondenterna befann sig. Genom 

det undveks eventuella svårigheter med förflyttning eller transport. Jacobsen (2002) 

beskriver ytterligare effekter av platsen för intervjun, att genomföra intervjun i 

respondentens hem kan medföra att respondenten känner sig mer bekväm. Oavsett var 

intervjun äger rum kommer sammanhanget att påverka resultatet av intervjun. Jacobsen 

tar upp ytterligare en aspekt som kan påverka utfallet av intervjun, den så kallade 

intervjuareffekten, vilken innebär att intervjuarens närvaro påverkar samtalet och 

respondentens beteende.  

Bearbetning av data
Alla intervjuer utom en, spelades efter respondenternas godkännande in med Mp3 

spelare. Ljudfilerna överfördes sedan till en dator, utan namn på respondenterna. 

Ljudfilerna raderades sedan från mp3 spelaren. Anledningen till att intervjuerna 

spelades in, var möjligheten att göra utskrifter av det som berättades under intervjun och 

därigenom underlätta analysen av det insamlade materialet. Under intervjuerna 

antecknades stödord, delvis för att visa respondenten intresse, men även för att ha en 
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sammanfattning av intervjun (Jacobsen, 2002). Intervjuerna transkriberades efterhand 

som de genomfördes. Transkriberingen av intervjuerna har gett möjlighet att återge 

ordagranna citat i presentationen av resultatet (Grönmo, 2004). Den intervjun som inte 

spelades in, skrevs ut direkt efter intervjutillfället, med stöd av anteckningarna. 

Analys
Utskrifterna av intervjuerna lästes sedan igenom ett flertal omgångar. I den första fasen 

studerades innehållet i varje berättelse enskilt. Teman med anknytning till 

respondentens berättelse om kompetens eller situationer som kan knytas till kompetens

identifierades. När alla berättelser blivit granskade, gjordes en sammanställning av de 

teman som identifierats, vartefter innehållet i temana beskrevs, illustrerades de med 

relevanta citat, när det var lämpligt. Jacobsen (2007) beskriver att det här sättet att 

analysera innebörden i intervjuerna leder till att innehållet i de subjektiva berättelserna,

betraktas som faktiska förhållanden. Det gör det möjligt att utläsa likheter och skillnader 

i berättelserna och att belysa de identifierade temana utifrån olika synvinklar. En viss 

grad av kvantifiering har gjorts i presentationen av resultatet, utifrån återkommande 

teman. Kvantifiering kan vara lämpligt att använda sig av, för att beskriva omfattningen 

av en företeelse (Grönmo, 2004). 

Etiska överväganden
Vetenskapsrådets (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, anger fyra huvudpunkter till skydd för enskilda 

individer. Dessa är, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informations- och samtyckeskravet har tidigare berörts.

Konfidentialitetskravet att behandla personuppgifter varsamt, så att utomstående inte 

ska kunna utläsa vilka personer som blivit intervjuade, det är särskilt viktigt då etisk 

känsliga uppgifter samlats in (Vetenskapsrådet, 2002). De uppgifter som samlats in för 

undersökningen kan vara känsliga för personerna, om de går att identifiera vem som har 

sagt vad, eftersom uppsatsen behandlar respondenternas hem och vardagsliv. Brukarna 

befinner sig i en beroendesituation gentemot personalen, i förhållande till behov av 

hjälp. Den främsta anledningen till att utlova avidentifiering i största möjliga mån, var 

att minska intervjupersonernas eventuella oro för att personalen skulle kunna utläsa vem 

som sagt vad. Tanken var att det skulle ge större frihet för personerna i 

intervjusituationen. Det som beaktas i redovisningen av resultatet, är utelämnande av 
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ålder och i vissa fall kön, för de individuella respondenterna. Även kommunerna har 

avidentifierats, för att minska möjligheten att utläsa vilka särskilda boenden det är och 

vilka som bor där. Storleken på kommunerna kan ha betydelse för förståelsen av 

resultatet, därför har det angetts att ingen av kommunerna är storstadskommun.  

Ett dilemma som uppstått i samband med avidentifiering är användningen av 

ordagranna citat från intervjuerna, eftersom att jag inte vet om de uttryck som användes,

är specifika för personerna och jag på det sättet utelämnar en person. Försök har gjorts

att sortera bort citat, som innehåller speciella händelser eller utryck. Jag är dock 

medveten om svårigheterna för mig, att kunna utläsa vad som är speciellt då jag inte 

känner personerna. På vissa ställen har ändå citat valts bort och istället återgivits fritt i 

texten. Ytterligare en aspekt som försvårar avidentifieringen, är att enhetscheferna var 

delaktiga i framtagandet av listorna med personer. Även om de inte direkt vet vilka 

personer som tillfrågades, kan de eventuellt utläsa vilka som blivit intervjuade. 

Förförståelse
Den erfarenhet jag har sedan tidigare av den kommunala äldreomsorgen, är som vikarie 

i hemtjänsten under två somrar.  De erfarenheter det har gett mig har till viss del 

inverkat på valet av forskningsområde. Under min praktik var jag hos två 

biståndshandläggare, som arbetar med handläggning av insatser till äldre personer. 

Under praktiktiden hade jag även möjlighet att se olika delar av äldreomsorgen. Även 

om jag till störst del fick inblick i myndighetsutövningen, hade jag även möjlighet att ta 

del av enhetschefernas arbete på särskilt boende. Den förförståelse jag har från 

äldreomsorgen kan ha inverkat på min förståelse vid utformningen av intervjuguiden. I

intervjusituationen kan jag genom mina erfarenheter, ha förväntat mig en viss typ av 

svar och att inte tillräckligt med kompletterande frågor ställts. Det kan i sin tur ha 

påverkat hur svaren tolkade.
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5 Resultat 

Resultatet presenteras inledningsvis i två kategorier utifrån de teman som identifierats i 

intervjuerna. Den första kategorin är, Vad är viktigt för brukarna? Den belyser 

kontexten där omvårdnadspersonalens kompetens kommer till uttryck. Teman som 

återfinns under kategorin är, sammanhang, självständighet, relation till personalen och 

kontinuitet. Den andra kategorin, Vad behöver omvårdnadspersonalen kunna?

innehåller följande teman, flexibilitet, vardagssysslor, medicinska uppgifter och 

personalens egenskaper. Avslutningsvis under en egen kategori behandlas temat 

tacksamhet. Temat har inte kunnat ordnas under de andra kategorierna, men kan inverka 

på förståelsen av resultatet. De delar av citaten som återgivits utan kursivering inom 

parentestecken, är intervjuarens ord eller där det nämns, min kommentar för att 

förtydliga syftningen i citatet. 

Vad är viktigt för brukarna? 

Sammanhang
Att vara medveten om i vilket sammanhang som man befinner sig i, framstår som 

viktigt. Några brukare beskrev sin uppväxt och vad de gjort på sin väg genom livet. 

Familjen framstår som central i berättelserna. De egna föräldrarna nämndes och 

framförallt de egna barnen och barnbarnen. De andra brukarna på det särskilda boendet

omnämndes genomgående, antingen med anledning av den gemenskap som fanns, eller 

genom avsaknaden av gemenskap. Avsaknaden av gemenskap förklarades utifrån de 

andra brukarnas mentala hälsa. Brukarna omnämnde de andra brukarna som förvirrade 

och i behov av mycket hjälp från personalen. En man menade att de andra brukarna inte 

går att prata med, istället är det personalen som han samtalar med.

De andra som bor här är inte så klara i huvudet, så det är inte så många att prata med. 
Det blir så när man är gammal. Men personalen är trevlig att prata med, de kan man 
prata med när man äter, de andra går inte. 

Det framgår att brukarna själva är de personer personalen kan samtala med, då de andra 

brukarna är alltför glömska. En kvinna beskriver att hon är piggare än de andra brukarna 

och att hon är den som personalen brukar samtala med. I citatet nedan beskriver hon:

Jag är den de kan prata lite med och det är ju roligt för dem med.
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Självständighet 
Möjligheten att fortsätta leva sitt eget liv med de egna rutinerna är någonting brukarna 

berättar om. Någon nämner skillnaderna i det särskilda boendet, från hur det var i 

hemmet. En brukare beskriver att omvårdnadspersonalen ibland hjälper till med mer än 

de egentligen behöver.

De är duktiga, lite för bra ibland. (Jaha, vad gör de då?) Ja just det, de diskar och gör 
sig till, och så vidare, så hade jag ju inte i hemmet. Då var jag mer matchad, så då fick 
jag ta i tu med det hela.

Upprätthållande av de egna förmågorna omnämns i brukarnas berättelser. Det är av 

betydelse att få möjlighet att göra det man kan själv, så länge det är möjligt. Det man 

själv fortfarande klarar av att göra tillskrivs stor betydelse. En rullstolsburen brukare 

beskriver hur styrkan i armarna tränats upp och hur det underlättar utförandet av 

påklädning och toalettbestyr. En brukare beskriver att han/hon har fasta tider för när 

olika saker ska utföras under dagen och att det är av betydelse att 

omvårdnadspersonalen kommer vid rätt tider. Brukaren beskriver att problem uppstår 

när ny personal kommer, som inte hunnit lära sig rutinerna. 

Relationen mellan brukare och personal
Relationen mellan brukare och omvårdnadspersonal framställs som central. Samtal och 

prat är betydelsefullt och bör utgå från brukarnas individuella förutsättningar. Brukarna 

beskriver att personalen måste bry sig om de gamla. En kvinna menar att det är viktigt 

att kunna trösta de äldre, eftersom de ofta har varit med om mycket i sina liv.  Andra 

beskriver relationen mellan brukare och personal som familjär, vilket följande citat 

belyser.

Jag tycker dem jag har är mycket bra, de jag har hjälper mig. Vi är som syskon, kan 
man säg.

En brukare framhåller att personalen inte får ställa för mycket frågor och inte fråga om 

alltför personliga saker. I det här sammanhanget kopplas frågandet till det sociala 

samtalet mellan brukare och personal. Tidigare har frågor från omvårdnadspersonalen 

främst berörts i förhållande till hur insatserna ska utföras. En kvinna beskriver att det 

skiljer sig mellan olika brukare hur relationen ser ut. 
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Det är från den ena till den andra, så det är olika. Den ena tycker om att prata och den 
andra gör det inte. (Det är sant). Så det är inte så enkelt, men jag tycker att det har gått 
bra. 

Kontinuitet
Punktlighet och rutiner är en annan aspekt som inkluderas i brukarnas berättelser. En 

man beskriver att han önskar, att ungefär samma personal ska komma, för att han ska 

känna igen dem. Den vana omvårdnadspersonalen behöver inte fråga så mycket, som 

ovan personal. Kontinuitet framställs som viktigt för samtliga respondenter. Även en 

kvinna ger uttryck för detta och menar att det är jobbigt när nya personer kommer, som 

inte vet vad som ska utföras. Det innebär att hon själv måste hålla reda på det. En annan 

brukare beskriver att hon är nöjd med omvårdnadspersonalen, eftersom de inte 

”springer och frågar var femte minut”. 

Vad behöver omvårdnadspersonalen kunna? 

Flexibilitet 
Omvårdnadspersonalen behöver anpassa insatser och samtal efter varje enskild brukare. 

Flexibilitet eller anpassningsförmåga berörs, både avseende relationen till brukarna och 

utförande av insatser. Alla brukare har sina egna rutiner och tillvägagångssätt, 

omvårdnadspersonalen behöver anpassa insatserna utifrån varje enskild brukare. En 

brukare beskriver:

Det är en hel repertoar av olika saker. Som den ene ska ha kaffe utan socker, men 
flickorna snappar ju upp det, det är ju unga flickor så de snappar ju upp det. Det är 
inga komplikationer med det inte, det är lite gubbar som är lite snorkiga, men det får de 
vara.  

I texten nedan beskriver en brukare tydligt komplexiteten i omvårdnadspersonalens 

arbete. Brukaren beskriver skillnaderna mellan olika brukarnas hjälpbehov och 

önskemål (Texten är hämtad från den intervjun som inte spelades in).

       Det är olika mycket hjälp de behöver som bor här. Det finns många som behöver mycket 

hjälp, det ska du veta. Jag har pratat med en man i matsalen, när vi skulle svara på olika 

saker. Han ville inte bli väckt på natten, han tyckte inte om att de kom och väckte honom. 

När det blev min tur svarade jag att jag ville att de skulle väcka mig. Det är rätt bra att få 

reda på vad klockan är. Det är inte bra att de bara sticker in huvudet och sedan går. Man 

vill veta vem de är som kommer, de kan ju visa sig när de kommer. 
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Vardagssysslor
Brukarna har beviljats insatser för att underlätta vardagen. De får hjälp med sådant de 

inte längre kan utföra på egen hand. Brukarna uttrycker inte ett direkt behov av 

kunskaper hos omvårdnadspersonalen för utförandet av praktiska saker så som städning, 

diskning, påklädning, dusch, frukost och liknande. Istället beskrivs vardagssysslor som 

en naturlig del av brukarnas och omvårdnadspersonalens vardag. 

Omvårdnadspersonalen beskrivs som duktig och kapabel att utföra vardagssysslorna. 

Angående städningen av lägenheten, berättar en man att omvårdnadspersonalen utför ett 

bra arbete och att ”de är duktiga att städa och renliga på alla sätt och vis”. En kvinna 

utgår från personalens perspektiv i hennes beskrivning av de vardagliga sysslorna.

För det första får man väcka dem på morgonen, som inte är vakna och ta upp dem och 
tvätta dem och tvätta av dem lite så att de kommer upp, sen är det frukost. Så får de äta 
frukost, så när man ätit frukost och gjort vad man skulle. Då så får man gå ut och gå, 
men de är inte varje dag man får det, utan det är vissa tillfällen.

Medicinska uppgifter
Medicinska uppgifter nämndes i förhållande till sjukdomar och mediciner. En brukare 

beskriver att omvårdnadspersonalen måste få godkännande från sjuksköterskan för att 

ha tillåtelse att dela ut medicin. Brukaren menar att all personal inte får dela ut medicin, 

trots att medicinen är portionerad i påsar, en påse för varje tillfälle. Även kunskap om 

sjukdomar anses som relevant för arbetet med äldre. Omvårdnadspersonalen behöver ha 

kunskap om sjukdomar, för att kunna besvara brukarnas funderingar. Det är viktigt att 

omvårdnadspersonalen lyssnar och tar brukarna på allvar. 

Personalens egenskaper 
Brukarna nämnde personliga egenskaper som de menar att omvårdnadspersonalen bör 

ha. Återkommande egenskaper var snäll och hjälpsam. Personalen bör också vara 

tillmötesgående och trevlig. Det beskrevs att personalen inte bör vara sur när de 

kommer till brukaren, istället ska de vara vänliga och prata med brukarna. En man 

beskriver vad som är viktigt att kunna för att arbeta med äldre.  

En godhjärtad person och duktig, renlig och överhuvudtaget arbetsam. Det ska inte 
vara någon piga precis, som de har utmålat i tidningarna förr.

Citatet belyser personliga egenskaper som brukaren upplever är av betydelse att 

omvårdnadspersonalen har. Att vara godhjärtad knyter an till de andra brukarnas 
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beskrivning av att vara snäll och tillmötesgående. I övrigt beskrivs att personalen bör 

vara duktig och arbetsam, men inte vara en piga.  

Tålamod är en annan personlig egenskap som ansågs värdefull. Nedanstående citat 

belyser betydelsen, av att omvårdnadspersonalen har tålamod. 

De måste ju ha tålamod för det finns en del gaggiga, de tjatar jämt. De använder dem 
här larmen så fort de hinner. Så det fodrar ju tålamod, det tror jag inte jag skulle klara 
att jobba med, för det blir ju tröttsamt för en annan att sitta och höra på.

Tacksamhet
Brukarna var med något undantag, nöjda och tacksamma över situationen på det 

särskilda boendet, precis som den såg ut. Det fanns inte något ytterligare att önska eller 

förändra. Andra menade att det inte var någon mening att klaga. Det är bättre att vara 

nöjd med situationen. Det gick att utläsa i en brukares berättelse att kraven sänks desto 

äldre man blir och att det inte är någon mening att gå och fundera på det som är mindre 

bra. Tacksamheten rörde även den egna hälsan. Utgångspunkten var att man får vara 

nöjd så länge man är någorlunda pigg och får behålla den mentala hälsan. En man 

beskriver enligt följande: 

Men jag har det bra, jag har ingenting att klaga på, på det området, och flickorna 
daddar med en, flickorna så gott de kan. Men bättre kan man alltid få det någon gång i 
livet. Så är det bara. Det viktigaste som är i livet, är det att, för det första, att man får 
ha hälsan och mentalt okey, någorlunda.

6 Analys och tolkning 

De teorier och begrepp som presenterades i teoriavsnittet används i det följande för att 

analysera och tolka brukarnas berättelser. Inledningsvis presenteras en kortfattad 

sammanfattning av hur teorin, kommer att användas i analysen. Den tidigare 

forskningen och delar av den historiska tillbakablicken, har inkluderats i analysen av 

brukarnas utsagor. Tidigare forskning är intressant, då den till stor del behandlar 

kompetens utifrån andra perspektiv än brukarnas. Hur kan brukarnas berättelser förstås 

utifrån tidigare forskning på området? 
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Hur används teorin? 
Begreppet yrkeskompetens kommer att användas, utifrån vad som reellt krävs för att 

arbeta med äldre. Liukkonen (2006) ger förslag på vad som kan vara av betydelse, att 

fundera över angående undersökningar av kompetens. Något förenklat, kan det sägas 

handla om, att utreda vilka de bärande värdena i organisationen är och hur dessas kan 

kopplas till kompetens. Ellström (1992) och Engqvist (1990) beskriver att kompetens 

måste betraktas mot bakgrund av i vilket sammanhang och vilken arbetsuppgift som ska 

utföras. I den här undersökningen betraktas kompetens, utifrån brukarnas situation på 

det särskilda boendet och vad de beskrivit som viktigt. Ellströms (1992) och Keens 

(2003) beskrivningar av kvalifikationer och färdigheter, kommer att användas för att 

analysera vilken kompetens brukare i särskilt boende, anser att omvårdnadspersonalen 

behöver. 

Kompetensens kontext 
De områden brukarna beskrev som betydelsefulla var kontinuitet, självständighet, 

sammanhang och relationen till omvårdnadspersonalen. Områdena överensstämmer 

med Runesson och Eliasson-Lappalainen (2000) beskrivning av, tid, kontinuitet och 

inflytande, som prioriterade kvalitetsområden, av brukare i särskilt boende. Betydelsen 

av att klargöra i vilket sammanhang man befinner sig, beskrev brukarna sin uppväxt, 

vad de arbetat med och sin familj. Det har inte redovisats i tidigare forskning, men kan 

kopplas till Winkvist och Hansens (2005) resonemang, om att omvårdnadspersonalens 

uppgift, att underlätta för brukarna att bevara sin identitet. En annan aspekt som kan 

knytas till bevarandet av identiteten är betydelsen av att brukarna kan bevara sina egna 

rutiner och självständighet. 

Bevarandet av förmågor - Socialpedagogik 
Temat självständighet och möjligheten att bevara de egna förmågorna, överensstämmer 

med den socialpedagogiska inriktningen på äldreomsorgen. Szebehely (1996) beskriver 

att den socialpedagogiska inriktningen kom på 1980-talet, med fokus mot aktivering 

och rehabilitering av de äldre. 

Keen (2003) beskriver att kunskap består av både fakta och tillvägagångssätt. En individ 

behöver kunskap, för att kunna utföra en arbetsuppgift. För att upprätthålla brukarnas 

egen förmåga, behöver omvårdnadspersonalen insikt om, när man ska träda in och 

hjälpa brukaren, samt när man inte ska göra det. Teoretisk kunskap kan vara av 
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betydelse för att omvårdnadspersonalen ska veta hur brukarens självständighet kan 

tillvara tas. Erfarenhet ger utifrån Keens (2003) beskrivning, omvårdnadspersonalen 

möjlighet att relatera till andra situationer och kan sätta situationen i ett sammanhang. 

Det kan beskrivas som förtrogenhetskunskaper (Ellström, 1992).  

En brukare beskriver att personalen ibland utför sysslor, som brukaren upplever att 

han/hon har förmåga att utföra på egen hand. Möjligheten att kompensera och träna upp 

avtagande förmågor beskrevs som betydelsefullt. Omvårdnadspersonalen behöver både 

veta, vad man bör eller kan göra, samt hur det ska göras. Omvårdnadspersonalen 

behöver anpassa insatserna efter varje brukares behov, för att tillvara ta brukarens egen 

förmåga och självständighet. 

Vardagskunskaper
I den historiska tillbakablicken beskrevs, att det från början inte fanns några 

utbildningskrav för arbete med äldre personer (Szebehely, 1996). Den kompetens som 

behövdes för arbetet var att kunna sköta ett hem, så kallade husmors eller 

hushållskunskaper. Brukarna beskriver inte direkt behovet av hushållskunskaper eller 

vardagskunskaper. En brukare beskriver att omvårdnadspersonalen inte ska vara pigor, 

som de var förr i tiden. Det kan tolkas som att hushållskunskaper inte prioriteras av 

brukaren, samtidigt beskriver han att det är av betydelse att omvårdnadspersonalen är 

renliga.

Det framkommer att vardagssysslor, så som städ, diskning, duschning och påklädning, 

ingår i omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter och att sysslorna utförs på ett bra sätt. 

Vardagssysslor framställs som en självklar del i brukarna och omvårdnadspersonalens 

vardag. Det kan tolkas som att omvårdnadspersonalen anses behöva kunskap om, hur

man tar hand om hemmet och kroppen. Kunskap om hur vardags sysslor bör utföras, 

kan knytas till det Ellström (1992) beskriver som praktiska kunskaper, att veta hur 

någonting ska utföras. Törnquist (2004) beskriver utifrån sin undersökning om 

yrkeskompetens, att omvårdnadspersonalens behov av kompetens, till stor del vilar på 

den praktiska erfarenheten från det vardagliga arbetet med de äldre.
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Medicinska kunskaper
Medicinska kunskaper betraktas av brukarna, som relevant kunskap för 

omvårdnadspersonalen. Kunskap om mediciner och sjukdomar kan tolkas utifrån 

Ellström (1992) beskrivning av teoretiska kunskaper, att veta något. Teoretiska 

kunskaper baseras på aktiva val och konsekvensbedömningar. Waerness (1996) 

beskriver olika former av rationalitet och menar att teoretisk kunskap, grundas på 

vetenskapligt tänkande och är allmängiltig kunskap. De medicinska kunskaperna 

förbinds, av en brukare till omvårdnadspersonalens förmåga att skapa en förtroendefull 

relation till brukaren.   

Betydelsen av kunskap behandlas också av Keen (2003). Utifrån hennes beskrivning 

kan medicinska kunskaper tolkas som nödvändiga för omvårdnadspersonalens 

kompetens, eftersom de behövs för att omvårdnadspersonalen ska få tillåtelse att lämna 

medicin till brukarna.   

Sociala färdigheter 
Relationen mellan brukare och omvårdnadspersonal gavs omfattande utrymme i 

brukarnas berättelser. Brukarna menade att de hade en speciell relation till 

omvårdnadspersonalen, eftersom det inte gick att samtala med de andra brukarna på 

avdelningen. Det var möjligt att utläsa två effekter av detta, den ena var att personalen 

är de enda som brukarna kommunicerade med i vardagen. Den andra riktningen pekade 

mot att brukaren själv, ansåg sig vara den person som personalen kunde samtala med. 

Relationer och möten har även beskrivits som betydelsefull i tidigare undersökningar 

(Runesson och Eliasson-Lappalainen, 2000; Socialstyrelsen, 2006.a).

Sociala färdigheter och förmågan att skapa och upprätthålla kontakter, återfinns i Keens 

(2003) beskrivning av kompetens. Enligt brukarna är personalens sociala förmåga av 

betydelse, då samtal och gemenskap är viktigt. En kvinna beskriver relationen till

omvårdnadspersonalen som familjär, då hon liknar den vid en syskonrelation. En annan 

brukare beskrev att relationen till omvårdnadspersonalen inte får vara för privat, 

personalen får inte ställa alltför personliga frågor. Relationen mellan brukare och 

omvårdnadspersonalen, kräver förmåga från personalen att anpassa sig till den aktuella 

relationen. 



33

Personlighetsrelaterade kvalifikationer 
Omvårdnadspersonalen ansågs behöva vara snälla och trevliga, samt ha gott tålamod. 

En brukare beskrev att personalen behöver vara noggrann, godhjärtad och omtänksam. 

Beskrivningarna av omvårdnadspersonalens personliga egenskaper, kan relateras till 

Ellströms (1992) beskrivning av personlighetsrelaterade kvalifikationer. Personlighets-

relaterade kvalifikationer innebär, att omvårdnadspersonalens personlighet tillskrivs 

betydelse för yrkeskompetensen. Det kan kopplas till Wreders (2005), resonemang om 

lämplighet, frågan om hur man bör vara som person i sin yrkesutövning.

Emotionella färdigheter 
Både Ellström (1992) och Keen (2003) beskriver att attityder, värderingar och 

motivation har betydelse för en individs kompetens. Ellström (1992) benämning är, 

emotionella färdigheter. Brukarnas berättelser berör emotionella färdigheter i flera 

avseenden. Det är viktigt att omvårdnadspersonalen kan trösta och bry sig om brukarna, 

vara tillmötesgående och hjälpsam. Det kan tolkas som att personalen behöver ha vilja, 

att göra det bästa för brukaren. Keen (2003) hävdar att mottagarens upplevelse av en 

insats är beroende av utförarens vilja, att utföra ett bra arbete. 

Förtrogenhetskunskap
Förtrogenhetskunskap, innebär att veta hur någonting ska utföras (Ellström, 1992) 

Förtrogenhetskunskaper tolkas som betydelsefulla för omvårdnadspersonalens 

kompetens, eftersom brukarna fokuserar på kontinuitet. De förväntar sig att 

omvårdnadspersonalen ska veta vad och hur insatserna ska utföras. Brukarna i 

underökningen uppskattade inte för stor omsättning på omvårdnadspersonalen. Det var 

önskvärt att samma personal kom, eftersom de inte frågar för mycket och de vet vad 

som ska utföras. I brukarnas utsagor angavs, att alla brukare har individuella krav och 

förväntningar på utförandet av insatserna. Omvårdnadspersonalen behöver därför 

förtrogenhetskunskaper, för att veta vad var och en behöver hjälp med, exempelvis hur 

kaffet ska serveras. 

Keen (2003) påtalar att erfarenhet är av betydelse för en individs kompetens.

Omvårdnadspersonalen har genom erfarenhet, från det vardagliga arbetet med äldre, 

möjlighet att lära sig brukarnas rutiner och önskemål. Erfarenhet ger också möjlighet att 

överblicka en situation och relatera till tidigare händelser. Omvårdnadspersonalen 

behöver således ha erfarenhet eller förtrogenhetskunskaper, för att kunna anpassa 
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insatserna, efter varje brukares önskemål. Waerness (1996) tar upp begreppet 

omsorgsrationalitet, vilket kan kopplas till förtrogenhets kunskaper. Omsorgsrationalitet 

belyser behovet av personlig kännedom och inlevelseförmåga, i den enskilda brukarens 

situation, för utförandet av det vardagliga arbetet.

Slutsats
Med stöd av brukarnas beskrivningar om vad som är viktigt för att de ska ha det bra i 

sitt boende, har olika kvalifikationer och kompetensområden kunnat utläsas. 

Keens hand
De kvalifikationer som bör ingå i omvårdnadspersonalens kompetens, enligt brukarna,

överensstämmer till stor del med Keens (2003) beskrivning. Keen beskriver kompetens

utifrån den mänskliga handen som metafor. Varje finger symboliserar olika förmågor 

med betydelse för en individs kompetens.

 Färdigheter (tummen): Att ha förmågan att utföra uppgifter (med hjälp av kunskap)

 Kunskaper (pekfingret): Medicinska, hemmet, kroppen och upprätthållande av egna förmågor

 Erfarenheter (långfingret): Veta om varje brukares rutiner och möjlighet att överblicka situationen, 

utgå från tidigare situationer

 Kontakter (ringfingret): Skapa och bevara relationer till brukaren

 Värderingar (lillfingret): Tillmötesgående och hjälpsam

Keen (2003) inkluderar också samordning av kraft och energi, samt ledarskap och 

handledning. Dessa har inte varit möjliga att identifiera i undersökningen.

Ellströms kvalifikationer 
Ellström (1992) beskrev olika kvalifikationer som kan ingå i en persons kompetens. De 

kvalifikationer som identifierats i underökningen är personlighetsrelaterade, 

emotionella, teoretiska och förtrogenhetskunskaper. 

Personlighetsrelaterade kunskaper som identifierats är att vara, snäll, trevlig och ha 

tålamod. De emotionella kunskaper som återfinns i brukarnas beskrivningar är att kunna 

trösta, bry sig om och vara tillmötesgående. Teoretiska kvalifikationer som omnämndes, 

var kunskap om sjukdomar och mediciner, samt socialpedagogiska kunskaper, för att 

tillvarata brukarnas egen förmåga.  Förtrogenhetskunskaper var en annan typ av 

kvalifikation som identifierades, som innebär att kunna göra något. 
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Förtrogenhetskunskap utgår från att mänskliga handlingar styrs av samspelet med 

omgivningen och möjligheter som finns i varje situation, menar Ellström. 

Omvårdnadspersonalen behöver ha förtrogenhetskunskaper för att tillgodose brukarnas 

behov av kontinuitet och för att kunna anpassa sig efter varje enskild brukares behov.  

Kunskapsområden
De olika kvalifikationerna kan sammanställas till fyra kunskapsområden som

omvårdnadspersonalen behöver behärska, enligt brukarna. 

 Sociala och relationsinriktade kunskaper

 Socialpedagogiska kunskaper

 Vardagskunskaper 

 Medicinska kunskaper

Kunskapsområdena stämmer väl överens med Engquist (1990) resonemang om att 

kompetens består av olika delar, både kunskap, färdighet, sociala förmåga samt 

personliga värderingar. 

7 Diskussion

Resultatdiskussionen, återkopplar till undersökningens syfte och frågeställning. 

Konsekvenser av resultatet och förslag på vidareutveckling inom problemområdet

diskuteras. I det andra avsnittet metoddiskussion, diskuteras forskningsprocessen, samt 

underökningens tillförlitlighet och trovärdighet. 

Resultat diskussion 
Undersökningens frågeställning sökte svar på vilken kompetens, brukare på särskilt 

boende anser att omvårdnadspersonalen behöver. Kvalifikationer som har identifierats

är, kunskap om hur brukarnas egen förmåga kan upprätthållas, praktiska kunskaper om 

hur de vardagliga sysslorna ska utföras, samt teoretiska kunskaper om medicin och 

sjukdomar. Relationen mellan omvårdnadspersonal och brukare, beskrevs genom 

betydelsen av personlighetsrelaterade kvalifikationer, sociala färdigheter och 

emotionella färdigheter, samt förtrogenhetskunskaper har lyfts fram. Kvalifikationerna 

kunde sammanställas i fyra kunskapsområden, sociala och relationsinriktade kunskaper, 

socialpedagogiska kunskaper, vardagskunskaper och medicinska kunskaper. 
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Vardagskunskaper
Vardagskunskaper nämndes, men inte i samma utsträckning som omvårdnads-

personalens sociala och emotionella förmåga. Vardagskunskaper framstod som 

naturliga och något som personalen utförde. Det kan vara en effekt av att 

omvårdnadspersonalen utför sina arbetsuppgifter på ett sådant sätt, att brukarna inte 

upplever några brister i de praktiska kunskaperna. Fokus kommer då istället på de 

sociala och personliga egenskaperna. Ett visst stöd kan hittas för det resonemanget i 

undersökningen, eftersom att brukarna gav uttryck för att vardagliga göromål är en 

naturlig del av deras vardag, samt att omvårdnadspersonalen är duktiga och bra på alla 

vis. En annan förklaring kan vara att det helt enkelt är mer viktigt för brukarna med 

relationen till omvårdnadspersonalen, än hur de vardagliga uppgifterna utförs. 

Relationsinriktade kunskaper
Relationen mellan brukare och omvårdnadspersonalen, har tillskrivits betydelse, för 

brukarnas upplevelse av omvårdnaden. Omvårdnadspersonalen behöver ha förmåga att 

skapa och bevara en god relation till brukaren. Betydelsen av personalkontinuitet har 

också visat att relationen är beroende av att omvårdnadspersonalen har 

förtrogenhetskunskaper (Ellström, 1992) eller erfarenheter (Keen, 2003). Brukarna 

lyfter fram betydelsen av att, omvårdnadspersonalen vet vad som ska göras och hur det 

ska göras. Några brukare beskrev upplevelsen av att de själva ibland var tvungen att 

hålla reda på vad som ska göras. Det tyder på att förtroendet för personalen minskar, om 

de frågar för mycket frågor, angående utförandet av insatser. Personalkontinuitet, skulle 

även kunna tolkas som att brukarna lär känna personalen och att det tar tid att bygga upp 

förtroendet i en relation.  

Framtidsutsikter
Vad innebär de kunskapsområdena som identifierats i underökningen för framtidens 

äldreomsorg? I inledningen till underökningen behandlades Sveriges demografiska 

utveckling kortfattat. De närmaste 20 åren beräknas antalet äldre personer att öka, 

samtidigt som det blir allt svårare att rekrytera personal med lämplig utbildning 

(Socialstyrelsen, 2004). Utifrån nationella kompetensutredningar framställs formell 

kompetens som betydelsefullt för omvårdnadspersonalen (SOU 2007:88; 

Kommittédirektiv 2007:155).  I den här underökningen framstod förtrogenhets

kunskaper och kvalifikationer kopplat till personligheten som betydelsefullt.
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Omvårdnadspersonalens personliga lämplighet, tillskrevs betydelse av brukarna. 

Wreder (2005) beskriver att lämplighet är viktigt för arbete i äldreomsorgen, då närhet 

och omtanke om brukaren är betydelsefullt. Frågan blir då vem som är lämplig? 

Undersökningen gav en fingervisning, omvårdnadspersonalen bör vara snäll, tålmodig 

och tillmötesgående. Samtidigt beskrevs att behoven och önskningarna, varierar mellan 

olika brukare. Det innebär att vem som är lämplig, varierar utifrån vem som tillfrågas. 

Jag tänker mig att lämpligheten kommer att tillskrivas stor betydelse i framtiden, 

tillföljd av de beräknade svårigheterna, att rekrytera personal med lämplig utbildning 

(Socialstyrelsen, 2004). Frågan om personliga egenskaper, eller lämplighet, berör även 

enhetschefernas arbete vid anställning av personal. 

Utifrån brukarnas beskrivningar, kan det antas att omvårdnadspersonalen besitter 

betydelsefulla förtrogenhetskunskaper, baserat på arbetet med äldre. Ellström (1992) 

beskrev att förtrogenhetskunskaper, inte vilar på samma rationalitet som vetenskaplig 

kunskap. Förtrogenhetskunskaper baseras på hur den aktuella situationen ser ut. För att 

inte förlora värdefull kompetens, när en person lämnar arbetsplatsen (exempelvis till

följd av pensionering), är en angelägen fråga inför framtiden, hur 

omvårdnadspersonalens kompetens ska kunna tillvaratas, vid utträde ur verksamheten?  

Tacksamheten 
Brukarna utryckte tacksamhet över sin situation och var nöjda, precis som det som var.

Andra menade att det var lika bra att nöja sig med situationen. Brukarna beskrev sin 

uppväxt och vad de gjort i livet. Den tacksamhet som beskrevs kan möjligtvis förstås,

utifrån förändringarna i äldreomsorgen det senaste århundradet. Brukarna har vuxit upp 

under en annan tid och andra förhållanden. Mina tankar är att de relaterar sin situation 

idag, till vilka förhållanden deras föräldrar eller morföräldrar, åldrades under.  

Brukarnas tacksamhet kan också förstås utifrån den beroendesituation de är i, gentemot 

personalen. Ovanstående resonemang syftar inte till att utesluta att brukarna faktiskt 

menar att situationen är bra. Mitt syfte var att förstå tacksamheten, utifrån sitt 

sammanhang. 
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Metoddiskussion 

Konsekvenser av metodval?
Har metodvalet varit relevant för undersökningens syfte? Vilka svårigheter har funnits? 

Valet att göra en kvalitativ undersökning grundade sig i viljan att belysa hur brukarna 

upplever omvårdnadspersonalens kompetens. Det har varit möjligt att utläsa fyra 

kunskapsområden, som brukarna betraktar som betydelsefulla för 

omvårdnadspersonalens kompetens. Resultatet av undersökningen utgår från brukarnas 

subjektiva upplevelse av sin situation. 

Metoden för att samla in data var intervjuer med brukarna. Ambitionen var att 

intervjuerna skulle vara så öppna som möjligt. Några huvudfrågor konstruerades, men 

inga färdiga områden för omvårdnadspersonalens kompetens inkluderades. 

Konsekvenser av att välja öppna intervjuer är att det insamlade råmaterialet omfattar 

många områden som inte motsvarar undersökningens syfte. Fördelar med det valda 

tillvägagångssättet är att intervjuerna inte blev styrda av min förförståelse och den 

tidigare forskningen, i samma utsträckning som de hade blivit om jag inkluderat 

kunskapsområden som presenterats i tidigare forskning (Kvale, 1997). Den förförståelse 

jag hade av forskningsområdet kan ändå tänkas ha påverkat analysen och resultatet i 

undersökningen, tillföljd av de erfarenheter jag har från området. Min förförståelse

redovisades i metodavsnittet, i syfte att ge läsaren möjlighet att avgöra hur 

förförståelsen eventuellt kan ha inverkan på resultatet.

Intervjuareffekten 
Grönmo (2004) menar att resultatet av en kvalitativ undersökning är beroende av när 

och av vem den utförs. Den erfarenhet jag har som intervjuare, eller brist på sådan kan 

ha inverkat på tillförlitligheten i resultatet. Intervjuareffekten beskrevs i metodavsnittet,

med hänvisning till Jacobsen (2002). Min närvaro och att intervjuerna spelades in, har 

sannolikt påverkat de svar brukarna gav. Undersökningen genomfördes på två särskilda 

boenden för äldre. Brukarna är i beroendesituation gentemot personalen, då de är i 

behov av insatser från personalen för de vardagliga göromålen. Det har troligen inverkat 

på hur brukarna beskrev sin situation och även tillförlitligheten i intervjuerna.
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Inspelning av intervjuer
Det optimala hade varit att spela in alla intervjuer, men innan en intervju tackade en 

respondent nej till att bli inspelad. Det näst bästa var att genomföra intervjun och föra

anteckningar. Det kan finnas svårigheter med att genomföra en intervju och samtidigt 

föra anteckningar, hävdar Grönmo (2004). Det visade sig under intervjun som inte 

spelades in. Samtalet förflöt inte lika smidigt som de övriga, då det bitvis kom av sig till

följd av antecknandet. Intervjun skrevs ut snarats möjligt efter att den genomförts. Trots 

att intervjun gav intressanta och användbara svar, märktes i efterhand skillnaden mellan 

de inspelade intervjuerna och att jag antagligen missat delar av berättelsen som, inte 

spelades in. De inspelade intervjuerna var mer detaljerade och innehållsrika. 

Inspelningarna gjorde det även möjligt att gå tillbaka och lyssna på ljudupptagningen.

Hur har brukarperspektivet kommit till uttryck? 
De kunskapsområden som identifierades som betydelsefulla, för omvårdnads-

personalens kompetens, stämde överens med tidigare forskning på området, trots att 

forskningen utgår från personal eller chefsperspektiv på kompetens. Frågan blir då hur 

väl har brukarperspektivet blivit belyst i underökningen?  

Brukarna i underökningen var relativt pigga och representerar inte den genomsnittliga 

brukaren i ett särskilt boende. De andra brukarna i de särskilda boendena omnämndes,

med anledning av att de ställer andra krav på personalen. Underökningen belyser 

således, de någorlunda pigga brukarnas uppfattning om omvårdnadspersonalens 

kompetens. Brukare som exkluderades i urvalet, till underökningen prioriterar 

antagligen andra förmågor och ställer andra krav på omvårdnadspersonalens kompetens. 

Det nationella perspektivet på omvårdnadspersonalens kompetens presenterades i 

inledningen. Den nationella nivån anger ramar och riktlinjer för hur kommunerna ska 

bedriva äldreomsorgen och vilken kompetens omvårdnadspersonalen bör ha. Det 

nationella perspektivet har inte använts i analysen av resultatet, men placerar 

undersökningen i ett sammanhang. Att använda tidigare forskning som inte utgår från 

brukarperspektivet, grundade sig delvis på bristen av tidigare forskning, samt att jag 

fann den intressant att tolka brukarnas berättelser utifrån. Min uppfattning är att 

inkluderingen av den tidigare forskningen, bidragit till att öka förståelsen av brukarnas 

berättelser och belysa brukarnas syn på kompetensbehov hos omvårdnadspersonalen.
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Bilaga 1

          Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

Hej!

Mitt namn är Anna Igelström och jag studerar på socionomprogrammet, vid 
Växjö universitet. Jag håller nu på att skriva ett självständigt arbete, med 
stöd av handledning. Jag har valt att undersöka hur personer som bor på 
särskilt boende ser på omsorgspersonalens kompetens. Meningen med 
undersökningen är att studera vad personerna själva upplever är viktigt 
eller relevant att kunna, för arbete i äldreomsorgen.

För att kunna skriva uppsatsen behöver jag genomföra intervjuer med 
mottagare av omsorgsinsatser på ett äldre boende. Därför behöver jag din 
hjälp, eftersom att du kan dela med dig av dina upplevelser av vad som är 
viktigt för personalen att kunna. Därför skulle jag vara tacksam om du ville 
medverka på en intervju angående detta. Intervjun kommer att spelas in på 
band, om du samtycker till det. Orsaken till det är att det blir lättare för mig 
att komma ihåg vad som sades. 

Det är helt frivilligt att medverka på intervjun och även om du väljer att 
medverka, kan du när som helst avbryta ditt deltagande. I den färdiga 
uppsatsen kommer det inte att vara möjligt att utläsa vem som blivit 
intervjuad. Det är bara du och jag som kommer att ta del av intervjun i sin 
helhet. Jag som intervjuare har tystnadsplikt och kommer inte att använda 
intervjun till något annat än min undersökning. När uppsatsen blivit 
godkänd kommer materialet från intervjuerna att förstöras. Den färdiga 
uppsatsen kommer att finnas förvarad för läsning vid Växjö 
universitetsbibliotek, samt att publiceras i universitetets databas DIVA för 
läsning via Internet. 
    
  Kontakta mig gärna vid ytterligare funderingar eller frågor!

Anna Igelström                                                    Handledare:
Student, socionomprogrammet                            Birgitta Fagerström Kareld                                                                               
Växjö universitet                                                  Lektor, Informatik
Telefon: 04xx-xxxxx                                            Växjö universitet           
Mobil: 070-xxxx    
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Bilaga 2
Intervjuguide

Introduktionsfrågor

 Vem är jag, min bakgrund?
 Anledningen till undersökningen?
 Hur kommer intervjun att användas?
 Frågor angående intervjun?                                                                                           

Bakgrundfrågor 

 Ålder
 Kön
 Vad har gjort tidigare?
 Hur länge bott här?
 Eventuell hjälp från hemtjänst i ordinärt boende innan flytt?                                                                           
 Nuvarande insatser?

Huvudfrågor                                             

 Berätta vad som är viktigt för att du ska ha det bra i ditt boende som 
det ser ut nu? 

 Berätta om vad det viktigaste personalen kan göra för dig är? 
 Vad skulle du beskriva att man behöver kunna för att arbeta med 

äldre? 

Avslutningsfrågor                            

 Är det något du vill tillägga?
 Har du några funderingar eller frågor?
 Eventuell återrapportering?


