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Abstract 

The purpose of this study was to understand what the care recipients considering 

as care quality in their long-term eldercare. Our intention has been to contribute a 

bit to the development of the care work. Previous studies show that user surveys 

are carried out regularly but there is very few studies that are based on care 

recipients own opinions and experiences. The main questions in the study have 

been to examine what is considered as good elder care from a user perspective.  

Even to understand the characteristics of a good meeting with the care staff and 

also examine how the elder care in Nybro municipality can improve. This study 

was based on a qualitative method in the form of seven interviews with recipient 

of elder care. The interviews were based on five themes which were; background, 

care, interaction, “special housing and social interaction” and also changes. The 

collected material is analyzed from a symbolic interactionism perspective. We 

view the symbolic interactionism as a useful perspective to gain an understanding 

of the interaction between care recipients and staff, and how it can develop care 

work The result revealed that the elder care in Nybro Municipality is generally of 

good quality and that it works well with home care. The care recipients appreciate 

when the care staffs are cheerful and friendly during visits, and they use the term 

"helpfulness" to describe what characterize a good treatment. What emerges as a 

negative aspect of the elder care is that the care staffs are extremely busy and 

always in a rush at each visit, which may partly affect the care a bit negative. The 

study shows a desire for change to improve care staff working environment. All 

respondents have different perceptions of the elderly and what is considered 

quality of care. Although there are common views on certain things, it is because 

of their differing views at who they interact with and in what context, the overall 

situation. 
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Förord 
 

Vi vill tacka de personer som på olika sätt bidragit till att göra vårt genomförande 

av studien möjligt. Ett särskilt tack till de respondenter som medverkade, de 

verksamma tjänstemännen inom Nybro kommun men också ett stort tack till vår 

handledare Uffe Enokson som varit ett stort stöd för oss. Vi vill även rikta ett stort 

tack till våra nära och kära som ställt upp och stöttat oss i vardagen, vilket gett oss 

möjligheten att på ett helhjärtat sätt genomföra vårt examensarbete.  

 

Stort tack! 

 

Emelie Ingvarsson, Emmie Söderqvist 

Nybro 13 maj 2011. 
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1. Inledning 

Under vår socionomutbildning vid Linnéuniversitetet i Kalmar har vi båda 

genomfört verksamhetsförlagd utbildning inom äldreomsorgen i Nybro Kommun. 

Under praktiken har vi tagit del av dess verksamhet och fått en inblick i 

betydelsen av kvalitetsutveckling och brukarperspektiv. Kvalitetsutveckling inom 

äldreomsorgen anser vi är väldigt aktuellt, det framkommer i Socialtjänstlagen att 

kommunerna i Sverige är skyldiga att arbeta med kvalitet och utifrån detta 

utvecklades vårt intresse och vår inspiration till den här studien.   

     I oktober år 2010 hade 211 000 personer 65 år och äldre, samt 24 000 personer, 

64 år eller yngre hjälp av hemtjänsten i Sverige.  (Socialstyrelsen 2011a). Vår 

studie omfattas av Nybro kommun där statistik visar på att 598 personer i alla 

åldrar boende i sitt ordinära eller särskilda boende var beviljade hemtjänst den 1 

oktober 2010 (Socialstyrelsen 2011b).  

     I Sveriges Riksdag (2011) framkommer att äldreomsorgen går under 

Socialtjänstlagen och att lagen inkluderar särskilda bestämmelser för äldre 

människor. Socialtjänstlagen inkluderar begreppen värdigt liv och meningsfullhet 

i 5 kap 4§ för att belysa betydelsen av goda livsvillkor för äldre människor. 

Äldreomsorgen ska formas så att omsorgstagarna får möjlighet att bo självständigt 

under trygga förhållanden och kan ha en aktiv och meningsfull tillvaro. Vidare i 

Socialtjänstlagen belyses bestämmelser kring omsorgskvalitet som innebär att 

insatserna ska vara av god kvalitet, samt utvecklas och säkras (Sveriges Riksdag 

2011).  

 

1.1 Problemformulering 

I en debattartikel i Dagens Nyheter (2010) skriver Maria Larsson, barn- och 

äldreminister om den brukarundersökningen som Socialstyrelsen fått i uppdrag av 

regeringen att genomföra. Syftet är att öppet jämföra äldreomsorgen i landets 

samtliga kommuner i. Undersökningen genomförs i form av enkäter och år 2010 

skickades enkäterna till över 140 000 om sorgstagare i landet. Maria Larsson 

menar att resultaten visar på en äldreomsorg som är på väg åt rätt håll men att 

skillnaderna mellan kommunerna är stora och att det därför är viktigt att jämföra 
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den egna kommunens resultat med andra kommuners resultat. Detta för att sedan 

vidare utveckla och hitta egna vägar för att förbättra omsorgen. År 2008 och 

2010-års brukarundersökningar är tillsammans grunden för en framtida 

kartläggning av omsorgstagarnas upplevelse av den mottagna omsorgen (Ibid).  

     Nybro kommun är en del av den nationella brukarundersökning som 

genomförs bland omsorgstagare inom äldreomsorgen. År 2010 skickade 

Omsorgsförvaltningen i Nybro kommun ut enkäter till 40 % av omsorgstagarna 

för en bedömning över den mottagna omsorgen, samt huruvida insatserna 

motsvarar omsorgstagarnas omsorgsbehov. Resultatet visade att större delen av 

omsorgstagarna i Nybro Kommun är nöjda med sin hemtjänst (Brukarenkäten 

2010). I tidningen Barometern (2011) presenterades en granskning av 

kommentarer från omsorgstagarna i den ovanstående brukarundersökningen. Den 

visar på att omsorgstagarna är nöjda, men vill bli bättre bemötta. Då 

brukarundersökningen enbart ger statistik och enskilda kommentarer kring 

omsorgen är det lätt att missa ytterligare perspektiv av hur den mottagna 

omsorgen upplevs.    

     Højlund (2005) menar att mycket tidigare forskning pekar på personalens 

upplevelser av vad som är god omsorg, men att det finns alltför få studier som tar 

sin utgångspunkt i djupare intervjuer med de äldre själva. Därför anser vi att det är 

av vikt att ur ett omsorgstagarperspektiv genom en kvalitativ studie belysa vad 

omsorgstagarna upplever skapar omsorgskvalité inom omsorgsarbetet.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar      

Syftet med studien är att ur ett omsorgstagarperspektiv förstå vad som anses vara 

omsorgskvalitet inom äldreomsorgen.  

  

1.2.1 Frågeställningar 

- Vilka faktorer ser omsorgstagarna som utmärkande för omsorgskvalitet?  

- Vad kännetecknar bra möten med omsorgspersonal? 

- Vad anser omsorgstagarna att äldreomsorgen i Nybro kommun behöver 

förändra? 
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1.3 Disposition 

Studiens fortsatta framställning kommer att se ut enligt följande:  

     Kapitel ett: i fortsättningen av kapitlet presenteras en bakgrund till ämnet 

äldreomsorg med viktiga händelser rörande dess utveckling, Socialtjänstlagen 

2001:453, viktiga begrepp för studien samt en presentation av Nybro kommun.  

     Kapitel två: belyser vi tidigare forskning som gjorts inom detta ämnesområde 

för att kunna sätta vår egen studie på kartan.  

     Kapitel tre: presenterar vi våra valda teorier samt dess koppling och 

användning i vår studie.   

     Kapitel fyra: ges en redogörelse för vår vetenskapsteoretiska ansats samt hur 

studiens metodmässiga genomförande ser ut.  

     Kapitel 5: presenteras studiens resultat och analys med hjälp av teori och 

tidigare forskning.  

     Kapitel 6: avslutande diskussion, knyter samman de olika avsnitten i studien 

samt avslutas genom en presentation kring egna idéer till vidare forskning.  

 

1.4 Bakgrund 

I statens offentliga utredning (SOU 2003:91) framkommer att äldreomsorgen i 

Sverige har gått från fattigvård i det gamla bonde- och hantverkarsamhället, till att 

kommun och stat tog över ansvaret om de äldre med omsorg och försörjning. 

Dåtidens ålderdomshem gav mat och logi men ingen aktiv vård för människorna.   

     Vid början av 1900-talet var alltså den svenska fattigvårdspräglade 

omsorgsmodellen en kommunal angelägenhet. Omsorgsansvaret lades på de 

äldres närstående och den offentliga äldreomsorgen var enbart till för de äldre som 

inte hade några närstående eller anhöriga som kunde ansvara för deras omsorg. I 

och med den rådande omsorgsmodellen kunde den äldre i princip bara 

tillförsäkras överlevnad, alltså minimal standard (Blomberg & Petersson 2003).     

     År 1947 avskaffades äldreomsorgen som fattigvård och istället infördes 1956 

års socialhjälpslag för att efterträda 1918 års fattigvårdslag. Med denna lag 

försvann arbetsplikt men också rätten att utföra disciplinära åtgärder mot de äldre 

som var boende i ålderdomshemmen. Äldreboendena kom i samband med detta 
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att bli i stort sätt frivilliga att bo i. År 1957 kom riktlinjer för vård i ålderdomshem 

där insatserna skulle präglas av de äldres behov av bostad, omvårdnad och 

service. De äldre skulle ges möjlighet att så länge de själva ville, bo kvar i sin 

invanda miljö och bostad (SOU 2003:91). I Regeringens proposition (1979/80:1) 

gavs förslaget om en socialtjänstlag, vilken trädde i kraft 1 januari 1981. 

Insatserna skulle därmed baseras på frivillighet med en helhetssyn för enskilda 

och gruppers sociala situation i förhållande till deras sociala miljö. 

     I regeringens proposition (1990/91:14), ädelpropositionen, gavs förslag om 

förändringar i Socialtjänstlagen, vilka resulterade i klarare ansvarsområden för 

kommuner och landsting. Kommunen fick ett samlat ansvar för långvarig service 

till äldre och funktionshindrade. Regeringen överlämnade vidare år 2010 

propositionen (2009/10:116) till riksdagen med förslaget om en nationell 

värdegrund för äldreomsorgen i Socialtjänstlagen. Värdegrunden syftar till att de 

äldre personer som omfattas av socialtjänstens omsorg ska leva ett värdigt liv och 

känna välbefinnande. Vidare föreslogs att i socialtjänstlagen införa en 

bestämmelse som innebär att den äldre personen ska kunna välja, så långt det är 

möjligt när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska 

ges. I propositionen framkommer även att de äldre ska bemötas med respekt och 

att det behövs en förbättring, en uppföljning av kvalitet, resultat och effektivitet i 

omsorgen. Värdegrund, förhållningssätt, bemötande och etik ses i propositionen 

som viktiga kompetensfrågor, detta då relationen och mötet mellan den äldre 

personen och omsorgspersonalen har avgörande betydelse för den äldre personens 

livskvalitet. Regeringen menar vidare att personal behöver tid att samtala med den 

äldre personen för att få kunskap om hur den äldre personen vill ha insatser 

utförda. Vid svåra situationer för den äldre kan personal arbeta stödjande genom 

ett gott bemötande, visa empati och skapa trygghet i vardagen. Det är inte minst 

genom en observans på sådana förhållanden som omsorgen kan bidra till en ökad 

livskvalitet och ökat välbefinnande (Ibid). I en lägesrapport av socialstyrelsen 

framkommer att de antal personer som har hemtjänst under de senaste 15 åren har 

ökat, samt att åtta av tio omsorgstagare är nöjda med hjälpens omfattning 

(Socialstyrelsen 2011a). 
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1.5 Socialtjänstlagen 

I följande avsnitt belyser vi Socialtjänstlagen, 2001:453 ur vilken äldreomsorgen 

idag baserar sitt arbete. Detta för att skapa förståelse för dess innehåll, samt 

tydliggöra varför vi belyser brukarundersökningen och omsorgskvalitet i vår 

studie. I kommande text förkortas Socialtjänstlagen 2001:453 genom 

beteckningen SoL. 

 

I SoL 1 kap. 1§ beskrivs socialtjänstens mål som innebär att samhällets 

socialtjänst på demokratin och solidaritetens grund skall främja människors 

ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva 

deltagande i samhällslivet. Med hänsynstagande till människans ansvar för sin och 

andras sociala situation skall socialtjänsten inrikta sig på att frigöra och utveckla 

enskildas och gruppers egna resurser där verksamheten skall bygga på respekt för 

människors självbestämmande och integritet. I SoL 3 kap. 3§, 1á stycket 

framkommer att insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet samt att det 

för utförande av uppgifter skall finnas personal med lämplig utbildning och 

erfarenhet. I SoL 3 kap. 3§, andra stycket framkommer att verksamheten 

systematiskt och fortlöpande skall utvecklas och säkras. I SoL 5 kap. 4 och 5§ 

särskilda bestämmelser för olika grupper framkommer det att socialtjänstens 

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

känna välbefinnande. Socialnämnden skall 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. Vidare skall socialnämnden 

verka för att äldre människor får goda bostäder och ge dem som behöver stöd, 

hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service.  Den äldre personen ska så långt 

det är möjligt, kunna välja när och hur stöd, hjälp i boendet och annan 

lättåtkomlig service ska ges (Sveriges Riksdag 2011).  

 

1.6 Begrepp 

I följande avsnitt definieras de begrepp som vi anser är av betydelse att läsaren tar 

del av, detta för att skapa en förståelse för den framtida läsningen i studien. 
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1.6.1 Kontaktperson  

Enligt SoL 3 kap. 6 §, en person som utses av socialnämnden, som ska hjälpa den 

enskilde i dennes närmaste personliga angelägenheter (Sveriges Riksdag 2011). 

 

1.6.2 Hemtjänst  

Hemtjänst är ett bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den 

enskildes bostad eller motsvarande. Exempel på service är praktisk hjälp med 

skötsel av bostad, inköp, ärenden på post, bank samt distribution av färdiglagad 

mat.  Exempel på personlig omvårdnad är insatser för att tillgodose fysiska, 

psykiska och sociala behov som t ex. hjälp med att äta, dricka, klä på sig samt 

hjälp med förflyttning (Socialstyrelsen termbank 1).  

 

1.6.3 Insats 

Insats är ett individuellt behovsprövat bistånd enligt Socialtjänstlagen. Exempel 

på insats ges i ovanstående definition av hemtjänst (Socialstyrelsen termbank 2).  

 

1.7 Nybro kommun 

Nybro kommun har en yta av 1 177 km² (Nationalencyklopedin 2011). 

Befolkningsstatistiken för det första kvartalet i år, 2011 visar en 

befolkningsmängd på 19 612 invånare i Nybro kommun (Statistiska centralbyrån 

2011). Nybro kommun har idag ca 650 stycken omsorgstagare inom 

äldreomsorgen, boende i ordinärt boende och i särskilt boende 

(Samhällsbyggnadsförvaltningen, Nybro kommun
1
). Äldreomsorgens hemtjänst i 

Nybro kommun är indelad i fyra olika geografiska områden och namnges; Norra, 

Södra, Västra och Östra (Nybro kommun 2011).  

 

 

 

                                                 
1
 Lina Andersdotter, Samhällsbyggnadsförvaltningen Nybro kommun. E-post: 11 maj 2011 
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras en del av den forskning som gjorts kring äldreomsorg. 

Vid sökning av tidigare forskning i form av artiklar och avhandlingar har vi 

främst använt oss av databasen Sociological abstract samt sökt i Social vetenskap. 

Via Oxford Journals har vi även sökt efter artiklar under kategorin social sciences. 

Genom regeringens hemsida har vi funnit propositioner och statens offentliga 

utredningar som har varit relevanta för vår studie. Genomgående har vi framförallt 

använt oss av sökorden: Care quality, elder, elderly, long-termcare, elder care 

och treatment. Bortsett från sökning på regeringens hemsida då vi använde det 

svenska begreppet äldre som sökord. Sökningen efter tidigare forskning 

resulterade i sammanlagt sju artiklar och avhandlingar som belyser olika teman 

som vi kan knyta samman med vår egen studie. I första avsnittet kommer 

omsorgsrelationer och omsorgskvalitet att belysas. I det andra avsnittet belyser vi 

artiklar och avhandlingar kring omsorgspersonal och kompetensfrågor. Det tredje 

avsnittet belyser äldreomsorgsforskning i Sverige.  

 

2.1 Omsorgsrelationer och omsorgskvalitet 

Olsson och Ingvad (2001) skriver i sin artikel om relationer i arbetsgrupper som 

betydelsefulla för den upplevda kvaliteten i omsorgsarbetet. Genom 

omsorgstagare och omsorgspersonal genomfördes en mätning av omsorgsklimatet 

genom enkäter där respondenterna beskrev sina upplevelser av omsorgsklimatet. 

Omsorgstagarens upplevelse av omsorgsklimatet visade sig påverkas av det 

klimat och den funktionalitet som finns i arbetsgrupperna men också av 

kontinuiteten av omsorgspersonal. Resultatet visade även en skillnad på hur 

parterna genom omsorgsrelationen uppfattar omsorgsklimatet. Detta genom att 

personalens uppfattning av omsorgsklimatet påverkas av ålder och kön på 

omsorgstagaren men också sin egen ålder. Omsorgstagaren påverkas av 

personalen och de gemensamma influenser de ger, där ett team med splittrat 

gruppklimat kan påverka omsorgstagaren negativt. Studien belyser praktiska 

konsekvenser som är viktiga för omsorgens kvalitet, exempel på detta är att det är 
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viktigt att bygga upp en omsorg som baseras på hög personell kontinuitet med 

stabila arbetsteam där det finns öppen kommunikation och hög sammanhållning. 

     Bengt Ingvad och Eric Olsson (1999) har gjort en kvalitativ studie kring 

känslomässigt utbyte och omsorgskvalitet inom hemtjänsten. Studiens syfte var att 

fördjupa och problematisera synen på samspelet mellan omsorgstagare och 

omsorgspersonal. Studien bygger på intervjuer och baseras på tre olika kommuner 

i varierande storlek i Sverige. Intervjuerna utfördes på 57 stycken 

omsorgspersonal som har arbetat inom hemtjänsten från åtta månader till 28 år. 

Exempel på teman som behandlades under intervjuerna är: åldrande, 

organisationer, makt och hjälpinsatser. Resultatet visar att gemensamt för 

omsorgspersonalen är att de ingår i ett emotionellt förhållande till den vårdtagare 

som de hjälper. Det råder komplicerade maktförhållanden mellan vårdbiträdet och 

vårdtagaren, där båda parter kan utöva makt gentemot varandra men i olika 

utsträckningar. Studien visar att vårdbiträdena förväntar sig att få någon slags 

respons från vårdtagaren för den hjälpinsats som utförs.  

     Tove Harnett (2010) har gjort en studie om makt i äldreomsorgens vardag, 

vilket även föregående studie visade på. Det övergripande syftet med 

avhandlingen är att analysera makt och inflytande i äldreomsorgen. Studien 

bygger på fyra stycken delstudier som har utförts med olika metoder och på olika 

enheter. Tre studier bygger på olika typer av intervjuer och en studie baseras på 

etnografiskt material som samlats in under fem månaders fältarbete. Intervjuerna 

har utförts på socialchefer, omsorgspersonal och anhöriga. Analyserna visade 

framförallt på svårigheter att förverkliga politiska målsättningar som står för att 

äldre ska kunna åldras med bevarat oberoende och även ha inflytande i sin vardag. 

Resultatet visar på hur äldres inflytande och oberoende kan hindras av hårfina 

mekanismer i människor agerande och hur de pratar. Exempel på det är att 

personal och tjänstemän använder sig av trivialiseringsretorik som en maktresurs. 

Med trivialiseringsretorik menas att saker som kan vara viktiga och betydelsefulla 

för de äldre eller deras anhöriga framställs som oviktiga genom personalen och 

tjänstemäns sätt att prata. Genom att visa hur saker kan göras oviktiga respektive 

viktiga genom sättet vi pratar, har denna studie visat att vardagligt prat i 

vardagliga situationer spelar en viktig roll för att förstå makt i äldreomsorgen. 
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        I en studie av Sveriges Kommuner och Landsting (2010) var syftet att 

identifiera utmärkande faktorer hos de kommuner som anses lyckas bättre än 

andra kommuner i sin äldreomsorg. I studien undersöktes 30 olika kommuner i 

Sverige, detta genom djupintervjuer med respondenter innehållande titeln 

förvaltningschef eller liknande. Intervjuerna baserades på ett frågeformulär 

innehållande fem övergripande teman. En jämförelse kring skillnader mellan hur 

kommuner med höga respektive låga resultat konkret arbetar, det framkommer att 

de olika undersökta kommunerna arbetar väldigt olika och kan lära sig mycket av 

varandra. Studien identifierade åtta framgångsfaktorer inom äldreomsorgen: 

individanpassad omsorg genom att ge den enskilde möjligheter att leva sitt liv 

som denne vill samt ge en skräddarsydd omsorg genom kontaktmannaskap. 

Välutvecklad personalstrategi genom en brukarorienterad organisationskultur med 

ett systematiskt kvalitetsarbete, aktivt samarbete med andra organ i nätverket.  

Förankrad verksamhetsstyrning genom en tydlig vision för verksamheten och dess 

mål genom tydlighet för chefer på olika nivåer. Systematiskt kvalitetsarbete 

genom kvalitetsfokus från den politiska ledningen till konkreta handlingar av 

nationella uppföljningar. Strukturerat samarbete med landstinget genom tydlig 

ansvarsfördelning och samverkan mellan kommuner och landsting, där de söker 

sammanlänka sjukvård och äldreomsorgens mellanrum. Tydlig rollfördelning 

mellan politiker och tjänstemän samt aktivt samarbete i de kommunala nätverken.  

 

2.2 Omsorgspersonal och kompetensfrågor 

Wreder (2007) pekar i sin artikel på svensk omsorgspersonals handlingsförmåga 

av god högkvalitativ omsorg för att hitta återkommande sociala aspekter på god 

omsorg. Wreder belyser vikten av ett omsorgsarbete enligt personalen baserat på 

hemkänsla. Exempel på det är när vården som sker hemma eller i särskilt boende 

förknippas med vikten av hemlika aktiviteter, detta för att bevara känslan av 

vardagslivet och för att hålla deras förmågor intakta.  Det ses som viktigt att 

förbereda saker i vardagen tillsammans som t ex. kaffe och mat. Personalen bör 

känna vårdtagarna väl för att veta vad de vill, känner och tänker i olika situationer. 

Att prata och andra sociala och fysiska aktiviteter ses som ett sätt att kunna bota 
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depression och ensamhet med mera. Kunskapen som genereras genom att samtala 

med vårdtagaren är viktig för resonemanget kring vad god omsorg är. I artikeln 

återkommer det att personalen pratar om vikten av omsorgstagarens livsberättelser 

och vikten av att lyssna på omsorgstagaren. Genom att prata med omsorgstagaren 

kan personalen förstå denne men också hjälpa dem att förstå sig själva och sin 

situation. Vilket i sin tur möjliggör att få respons på kvaliteten av omsorgen.  

     Socionomen Magdalena Damberg (2010) har skrivit sin licentiatavhandling om 

kompetensfrågans konkretisering och äldreomsorgens innehåll. Studien utfördes i 

Nybro kommun år 2006-2007, genom intervjuer med enhetschefer och 

omsorgspersonal. Syftet var att undersöka kompetensfrågans konkretisering och 

dess påverkan på äldreomsorgens innehåll. Bearbetningen och analys av 

materialet gjordes i växelverkan mellan empiri och tidigare forskning utifrån olika 

analysteman. Enhetscheferna och omsorgsgivarna beskriver omsorgstagare som 

en produkt av sin tid och det tidigare samhället. De anar en väsentlig skillnad 

mellan dagens omsorgstagare och framtidens omsorgstagare, som de tror kommer 

att ställa mycket högre krav. Ålderdomens egna villkor och beroende av andra är 

något som skapas utifrån utbildning, arbete och materiella tillgångar. Det krävs 

endast informell kunskap av omsorgspersonal i form av känslomässig kunskap 

samt erfarenhet av arbete inom omsorgen. Dessa kompetenskrav passar inte in på 

den utveckling som varit med att omsorgstagarna har allt större vårdbehov. Vidare 

skriver Damberg (2010) om omsorgstagarnas eget ansvar för sin omsorg och 

kommunens förhållningssätt kring detta. För att mottverka och förebygga för 

ytterligare funktionsnedsättningar skall omsorgstagarna utföra så mycket som 

möjligt själva av de vardagliga sysslorna och de planerade insatserna. 

Enhetscheferna utgår ifrån förhållningssättet, se till det friska i mötet med 

omsorgstagaren och enbart bedöma vad den enskilde verkligen inte klarar av. De 

använder ”stöttning” som ett centralt begrepp vid handläggning som syftar till att 

omsorgstagaren själv ska vara aktiv i den mån det går. Att se till hela människan 

och ta vara på det friska och positiva hos den enskilde anser enhetscheferna tillhör 

ett gott bemötande som leder till högre omsorgskvalitet (Ibid). 
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2.3 Äldreomsorgsforskning i Sverige 

Den svenska organiseringen av äldreomsorgen är typiskt nordisk. I de nordiska 

länderna Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island kan de äldre få offentligt 

finansierad omsorg baserad på de individuella behoven. (Szebehely 2005). 

Eliasson-Lappalainen, Waerness & Tedre (2005) menar att hemtjänsten var och är 

en stor sektor av den nordiska välfärdsapparaten, men att den inte alltid har varit 

väl synlig i våra samhällen. Äldreomsorgen och hemtjänsten har om man ser till 

vetenskapen inte funnits under tidigt 1980-tal. Enligt författarna beskrivs den 

universitetsbaserade svenska socialvetenskapliga forskningen som lysande med 

sin frånvaro trots befintlig och omfattande välfärdsstatsforskning. (Eliasson-

Lappalainen et al. 2005).  

     I Sverige karakteriseras hjälp i hemmet av färre omsorgstagare gentemot de 

andra nordiska länderna men med skillnaden att omsorgstagarna som har hjälp i 

hemmet har ett mer omfattande omsorgsbehov. En mer generös äldreomsorg för 

de med rikligt omsorgsbehov än för de med ett mindre omsorgsbehov. Under 

mitten av 1900-talet präglades den svenska, men också den danska äldreomsorgen 

av skräddarsydd omsorg medan den norska, isländska och finska äldreomsorgen 

hade en mer standardiserad hemtjänst. Då andelen som får ta del av 

äldreomsorgen i de nordiska länderna har förändrats finns numera svårigheter i att 

beskriva en enhetlig nordisk äldreomsorgsmodell (Szebehely 2005). 

     Højlund (2005) beskriver den svenska äldreomsorgens förändringar som 

relativt omfattande med en fyrdubblad privatisering under ett par år som bland 

annat medförde ett utarbetande av kvalitetsmål. Vidare att mycket tidigare 

forskning pekar på omsorgspersonalens upplevelser av god omsorg, men att det 

finns alltför få studier som tar sin utgångspunkt i djupare intervjuer med de äldre 

själva. Trydegård (2005) lyfter i sin forskningsöversikt forskning kring 

arbetsmiljö och personals hälsa och ohälsa. I svenska studier framkom exempel på 

psykiska och emotionella påfrestningar i form av bland annat stress och känslor av 

meningslöshet, men också att ett gott arbete kunde vara meningsfullt och 

stimulerande. 
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3. Teoretisk utgångspunkt 

I detta kapitel presenteras våra teoretiska utgångspunkter, vilka för vår studie 

används för att analysera och förstå studiens resultat. I det första avsnittet 

definieras symbolisk interaktionism, i det andra avsnittet definieras de fem 

hörnstenarna som karakteriserar symbolisk interaktionism, i det tredje avsnittet 

belyser hur vi tänker oss att använda symbolisk interaktionism i analysen. I det 

fjärde avsnittet presenteras altercasting, ett maktperspektiv.  

 

3.1 Symbolisk interaktionism 

Människor som interagerar, står i en ömsesidig relation till varandra där de utgör 

ett samspel mellan varandra (Angelöw & Jonsson 2000). Trost och Levin (2010) 

menar att denna teori är användbar för att förstå snarare än att förklara sociala 

händelseförlopp. Dessa händelseförlopp kan förstås som mänskliga skeenden i 

forskning om grupper i samhället, dess beteenden och känslor. Vår studie syftar 

till att förstå omsorgstagarnas upplevelse snarare än att förklara, varav vi ser det 

som lämpligt att använda symbolisk interaktionism som teoretiskt perspektiv i vår 

studie. Trost och Levin (2010) beskriver den teoretiska utgångspunkten symbolisk 

interaktionism som en hjälp att förstå den sociala verkligheten. I förhållande till 

vår studie kan symbolisk interaktionism hjälpa oss att förstå vad det är som 

påverkar omsorgstagarnas upplevelse av omsorgen. Symbolisk interaktionism kan 

enligt Trost och Levin (2010) hjälpa oss att förstå mänskligt beteende och 

mänskliga känslor. Därför lämpar sig symbolisk interaktionism då vårt syfte är att 

se vad som anses vara omsorgskvalitet ur ett omsorgstagarperspektiv.  De fem 

hörnstenarna, definition av situation, social interaktion, symboler, aktivitet samt 

nuet hänger ihop med tematiseringen i resultat delen på så sätt att de kan skapa en 

förståelse för hur vårdtagarens upplever omsorgen i sitt sociala sammanhang. 

Hörnstenarna är grundläggande för att kunna förstå symbolisk interaktionism, 

människors beteende och känslor. Symbolisk interaktionism belyser och relaterar 

till den verklighet människor lever i och deras vardagliga liv. Symbolisk 

interaktionism är en teori som skapar möjligheter att; ”förstå människor i vilken 

social situation som helst” (Trost och Levin 2010:293). 
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3.2 Fem hörnstenar 

I följande avsnitt kommer vi att enskilt beskriva de fem hörnstenarna inom 

symbolisk interaktionism samt hur de kan förstås i relation till vår studie. 

 

3.2.1 Definition av situationen 

     Definition av situation innebär att situationen som helhet påverkas av dels de 

man integrerar med men också av hela den totala situationen, det vill säga hela 

den omgivande miljön. Exempel på påverkande faktorer av den totala situationen 

är sinnesstämning, hälsotillstånd, humör och väderförhållanden. I förhållande till 

vår studie kan definitionen av situationen skapa en förståelse för omsorgstagarens 

totala situation. Om omsorgstagaren definierar situationen som verklig, får den 

också verkliga konsekvenser (Trost & Levin 2010). Omsorgstagarens och 

omsorgspersonalens beteende kan alltså endast förstås utifrån hela det 

sammanhanget som de befinner sig i, där är de definierar eller uppfattar den totala 

situationen medvetet men även omedvetet. Vi omdefinierar ständigt vår definition 

av situationen, vilken har individuella variationer för olika människor där varje 

definition av situationen blir unik för varje deltagande part. Genom att 

omsorgstagare och omsorgspersonal interagerar kan de definiera situationen och 

handla beroende på deras egen tolkning av omsorgssituationen. 

 

3.2.2 Social interaktion 

Social interaktion är enligt Trost och Levin (2010) en av de viktigare hörnstenarna 

i symbolisk interaktionism, detta då människan är en social varelse som behöver 

interagera och samspela med andra människor. Den sociala interaktionen är något 

som ständigt sker, även i situationer som vi inte förväntas att interagera i. Den 

sociala interaktionen sker både genom språk och genom gester som vi gör, men 

också när vi tänker sker en interaktion. Ett sätt att förstå hur denna interaktion kan 

ske med oss själva är att vi inte känner en känsla utan att tänka att vi känner den 

här känslan. Trost och Levin (2010) menar att vi inte kan tänka utan ett språk, 

med språk avses allt från tal till gester. Genom den sociala interaktionen kan 

sanningar skapas som omsorgstagaren vanligen inte delar uppfattning om, därmed 
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sker ständigt omdefinieringar av omsorgstagarens definition av situationen. Den 

sociala interaktionen är något som sker dagligen mellan omsorgstagare och 

omsorgspersonal vilket öppnar upp för omdefinieringar av definitionen av 

situationen genom ömsesidigt påverkan av varandras definitioner av situationer.    

 

3.2.3 Symboler 

De vanligaste symbolerna människan använder är orden som finns i språket. När 

dessa ljud får en given innebörd i förhållande till de människor som finns i vår 

omgivning blir de till symboler. Symboler skapas alltså när det finns en 

gemensam uppfattning om dess betydelse. Detta innebär att en symbol skapas 

först när det finns en definition av situationen (Trost & Levin 2010). I vår egen 

studie är symboler relevant för att kunna förstå olika gester och handlingars 

innebörder mellan omsorgstagare och omsorgspersonal. Det är därför viktigt att 

urskilja och ta fasta på de symboler som respondenterna beskriver i olika exempel 

för att få större insikt över deras upplevelse av äldreomsorgen.  

  

3.2.4 Aktivitet 

Vi människor befinner oss i en ständigt föränderlig process som innebär att 

individens sätt att agera och beteende ständigt förändras, och människan ses som 

aktiv. För att förstå hur individen kan ses som föränderlig så kan människans 

beteende förklaras i förhållande till den situation som denne befinner sig i vid ett 

specifikt tillfälle. Människan är inte fast i en viss karaktär utan kan beroende på 

situationen som denne befinner sig i vara av en annan karaktär vid en annan 

interaktion (Trost & Levin 2010). Socialisationen för en individ blir alltså aldrig 

fullständig, Jaget är en process som innebär att individen blir medveten om sitt 

eget uppträdande och kan kontrollera det (Hewitt 1979) Denna hörnsten anser vi 

hänger ihop med definitionen av situationen men kan även förklara människors 

beteenden. I vår studie kan denna hörnsten användas som ett verktyg att förstå 

personalens beteende som omsorgstagarna beskriver det.  
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3.2.5 Nuet 

Allt som människan gör eller uträttar sker i nuet. Alla de tidigare hörnstenarna 

bygger även dem på det som sker i nuet. Människan och dess omgivning befinner 

sig i en ständigt föränderlig process och nuet varar endast en kort stund. Teorin 

symbolisk interaktionism lär ut att en människa aldrig glömmer något. Även om 

människan tror att denne har glömt något så finns det ändå införlivat i människan 

och följer med och påverkar ständigt den pågående förändringsprocessen. 

Människans beteende är alltså ett resultat av alla upplevelse i dennes liv, både det 

glömda och det icke-glömda (Trost & Levin 2010) Denna hörnsten anser vi är 

relevant för vår egen studie eftersom den belyser hur tidigare erfarenheter kan 

påverka respondenternas beteende och ligga till grund för deras åsikter som de 

upplever i dagsläget för omsorgen.  

 

3.3 Altercasting 

Hewitt (1994) menar att likt alla former av makt består altercasting av kontrollen 

av resurser. Mer specifikt för detta begrepp är kontroll över andras roller. 

Utövningen av makt sker inom samma process som definitionen av situationen, 

det vill säga genom rollskapande och rolltagande som en form av social 

interaktion. För att förstå detta i relation till vår egen studie är presentationen av 

jaget viktigt. Hewitt (1994) menar att vi baserar vår egen roll beroende på hur vi 

ser på den andres roll. I förhållande till studien kan detta ses där omsorgstagare 

och omsorgspersonal båda försöker passa in i sina respektive roller för uppförande 

gentemot varandra. Detta gör dem genom att se på varandras roller och göra sin 

egen roll i enlighet med den uppfattning de har om den andres roll, det vill säga 

som omsorgstagare och som omsorgspersonal. 

     Altercasting är ett sätt att utöva makt, det som Hewitt (1994) beskriver som 

altercasting innebär att personen i fråga vill bli omtyckt av den andre. Detta för att 

svara upp på rollförväntningarna och vara som den andre tycker om. En 

framgångsrik altercaster styr och påverkar den andres beteende och rollutförande. 

Det vill säga en altercaster förmår andra att ta en specifik roll utan att de inser att 

de gör det eller har möjlighet att motsäga sig detta. En individ kan därför påverka 
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den andres kapacitet genom att förstärka eller begränsa motpartens beteende, 

vilket i sin tur påverkar hur den andre upplever och värderar sitt jag. I altercasting 

begränsas människor till att agera på ett visst sätt, för att gå in i vissa specifika 

roller. Roller som görs av deltagare i varje situation är ömsesidiga, med detta 

menas att rollen som skapas av en person måste passa den roll som görs av någon 

annan (Ibid).  

     Hewitt (1979) beskriver definitionen av situationen som definierad på ett 

bestämt sätt genom den överordnade gentemot den underordnade. I vår studie kan 

omsorgstagarna ses som de underordnade i position till de överordnade som då 

representeras av omsorgens organisation. Detta kan ses genom de insatser som 

beviljats av omsorgen och därmed står till förfogande i sin både begränsning och i 

sina möjligheter. Detta bidrar i sin tur bidrar till att det är en stor ansträngning från 

den underordnades sida att förändra den definierade situationen (Ibid). Det vill 

säga att det inte är så lätt för omsorgstagaren att påverka sin situation i förhållande 

till den makt som omsorgen har gentemot den enskilde individen.  

 

3.4 Vår teoretiska användning 

Vi ser symbolisk interaktionism och altercasting lämpliga teorier för att få en 

förståelse för samspelet mellan omsorgstagare och omsorgspersonal. Symbolisk 

interaktionism är en teoribildning som bygger på människors sociala värld och 

den mening människor tillskriver sin omgivning. Den vardagliga socialpsykologin 

ger oss möjlighet att reflektera över det förgivet tagna sociala samspel som sker i 

våra vardagsliv. Människan ses som en social varelse vars beteende ligger i det 

sociala samspelet och inte i dennes inre (Jacobsson, Thelander & Wästerfors 

2010). I förhållande till vår studie vill vi genom våra teoretiska val lyfta de 

uttalade exempel som omsorgstagarna berättar om vid intervjuerna. Symbolisk 

interaktionism kan därför utgöra en förståelse för hur symboler skapas och 

vidmakthålls, genom den sociala interaktion som sker i omsorgstagarna vardag, 

där de i nuet skapar definitioner av situationer. I den sociala interaktionen är det 

så mycket mer än språket som är av betydelse vilket kan förstås genom symboler 

såsom gester och handlingar som omsorgstagarna belyser som viktiga i sina 
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omsorgsrelationer. Vi ser symbolisk interaktionism som ett lämpligt perspektiv 

för att få en förståelse för samspelet mellan omsorgstagare och personal, och hur 

det kan utveckla kvaliteten i omsorgsarbetet. Symbolisk interaktionism i 

förhållande till vår studie syftar till att ge förståelse för omsorgstagarnas 

emotionella och fysiska situation utifrån symboler som skapas vid interaktionen 

med personalen. Människans agerande och beteende är situationsbundet och kan 

enbart förstås utifrån det sammanhang som situationen utspelar sig i (Hewitt 

1979). När vi människor definierar en situation sker detta ofta genom att vi tänker 

i termer av konsekvenser kring de situationer vi är på väg in i. Exempelvis om 

människan agerar på ett specifikt sätt så kommer dennes medmänniskor att agera 

på ett annat givet sätt (Trost & Levin 2010).  

     Altercasting är av vikt för studien för att skapa en förståelse för hur 

omsorgstagarna i sin vardag påverkas av den omsorgspersonal som kommer och 

vice versa. Hewitt (1979) belyser den ömsesidighet som den underordnade kan 

känna gentemot den överordnade. I studien kan detta förstås som att 

omsorgstagarna känner en lojalitet gentemot omsorgen då normen innebär att de 

som har varit hjälpsamma bör man hjälpa och helst inte skada. Detta kan i sin tur 

medföra att omsorgstagarna är i viss mån försiktiga då de uttrycker vad de 

upplever sig mindre nöjda med, då det menar att de tar del av en god omsorg. 

Upprepade former av altercasting, det vill säga maktutövande påverkar därför den 

underordnades upplevelse av sig själv (Ibid).  
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4. Vetenskapsteoretisk ansats och metod 

I det första avsnittet belyser vi vår vetenskapsteoretiska ansats. I det andra 

avsnittet belyser vi vår metoddel i form av; val av metod, intervju, 

tillvägagångssätt, urval, genomförande, bearbetning av data, forskningsetiska 

överväganden, validitet och reliabilitet samt arbetsfördelning.  

 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Vår studie syftar till att skapa förståelse för omsorgstagarnas upplevelse av 

äldreomsorgen i Nybro kommun. Förståelseskapande studier innebär att utveckla 

en helhetsförståelse över det undersökta ämnesområdet samt att belysa dess 

innebörd och dess betydelse det har för samhället. Förståelseskapande studier kan 

även kallas för tolkande studier eftersom det kan förknippas med olika typer av 

tolkning. Den här typen av studie förutsätter att forskaren skapar närhet till de 

respondenter som medverkar i studien samt att undersökningen utförs i dess 

specifika sammanhang. Eftersom all förståelseskapande studier bygger på 

tolkning av innebörder, närhet, inlevelse och förståelse för specifika sammanhang 

så brukar det oftast att röra sig om kvalitativa studier. Det finns två typer av 

förståelseskapande studier; Fenomenlogiska och hermeneutiska studier. Det som 

skiljer dessa två åt är att fenomenlogiska studier främst belyser tolkning av 

innebörder medan hermeneutiska studier istället strävar efter att skapa 

helhetsförståelse av det undersökta fenomenet (Grønmo 2006). Vår studie har 

med all säkerhet en förståelseskapande karaktär i sig och vi syftar till att främst 

skapa en helhetsförståelse över vad omsorgstagarna anser är god äldreomsorg och 

god omsorgskvalitet. Eftersom vi har valt att rikta vår studie åt att mer skapa 

helhetsförståelse än att tolka dess innebörd anser vi att vår studie liknar mer en 

hermeneutisk studie än en fenomenologisk.  

     Hermeneutiken grundlades redan under 1600- och 1700 talet då man använde 

denna vetenskapsteoretiska ansats till att tolka bibelns olika texter, idag tillämpas 

hermeneutiken främst inom human-, kultur- och samhällsvetenskapen (Patel & 

Davidsson 1991). Med hermeneutisk tolkning i samband med intervjustudie 

menas att den muntliga konversationen mellan forskaren och respondenten ska 
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transkriberas, alltså omvandlas från ljud till text som sedan ska tolkas (Kvale 

1997). Hermeneutisk analys innebär en utveckling och skapande av 

helhetsförståelse genom tolkning av specifika företeelser i samband med dess 

specifika kontext. Denna typ av förståelseskapande studie karaktäriseras av att 

respondenterna förstås som delar av en större helhet i samband med den kontext 

som de ingår i (Grønmo 2006). Enligt den hermeneutiska ansatsen finns det 

istället för en enda sanning, många olika uppfattningar om sanningen. Tre begrepp 

är viktiga vid hermeneutiska studier: livsvärld, förståelse och tolkning. 

Respondentens livsvärld är det som han/hon utgår ifrån och som denne relaterar 

till. Förståelse är det som forskaren försöker att uppnå genom kvalitativ 

undersökning i hermeneutisk bemärkelse och tolkning är det tillvägagångssätt 

som används för att skaffa sig förståelsen. Hermeneutiken skapar alltså förståelse 

för individers livsvärld genom tolkning (Hartman 1998). Den hermeneutiska 

analysen består egentligen av en oändlig process där analysen växlar mellan 

förförståelse, delförståelse och helhetsförståelse. Detta kallas för en fruktbar cirkel 

som genererar möjligheten till en djupare förståelse av det undersökta fenomenet. 

Vid intervjuer används den hermeneutiska cirkeln: Vid analyser av kvalitativa 

intervjustudier startar oftast processen med en genomgång av intervjun i text för 

att skapa en första bild av det insamlade materialet. Sedan pendlar forskaren 

mellan specifika teman och den helhetliga intervjun för att skapa djupare 

förståelse för det insamlade materialet (Kvale 1997).  

 

4.2 Metod 

Vårt syfte med studien är att ur ett omsorgstagarperspektiv undersöka vad som 

anses vara god omsorgskvalitet inom äldreomsorgen. Nedan följer en presentation 

kring de val och tillvägagångssätt som varit aktuella för vår studies 

genomförande.  

 

4.2.1 Val av metod 

Kvalitativa och kvantitativa metoder används som verktyg i forskning och är olika 

tillämpbara beroende på vilka forskningsfrågor som studien baseras på (Kvale 
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1997).  Metod är en viktig process i forskning som tvingar forskaren att i olika 

steg tänka igenom hur studien kan genomföras på bästa sätt och vilka 

konsekvenser olika val kan resultera i. Valet av metod kan vara avgörande för 

studiens resultat och det är därför viktigt att forskaren har kunskap om de olika 

metoderna. Kunskap om de olika metoderna medför att forskaren kritiskt kan 

ifrågasätta studiens resultat, om det beror på valet av metod eller om resultaten 

verkligen speglar verkligheten (Jacobsen 2007). Metod anger alltså 

tillvägagångssättet för hur kunskapen ska tas fram och även hur vetenskapligt 

giltig den slutliga kunskapen är för det undersökta området. Kvalitativ metod är 

mest lämplig för att erhålla analytiska och detaljerade svar då den kvantitativa 

metoden ofta används vid resultat som avser statistik (Grønmo 2006). Denscombe 

(2009) menar att enkätstudier och intervjustudier kan ge helt olika resultat och att 

enkäter främst lämpar sig för ett stort antal respondenter och vid ett behov av 

standardisering av data. Intervjuer lämpas sig i sin tur för en djupare insikt av 

människors uppfattningar och erfarenheter (Ibid). Då studiens syfte är att skapa 

förståelse för vad som kan anses vara omsorgskvalitet och frågeställningarna 

enbart kan besvaras med mer ingående och detaljerade svar från omsorgstagarna 

har vi därför valt att använda oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer. 

 

4.2.2 Intervju 

Intervjuer utförs genom ett samtal mellan forskaren och respondenten där 

respondentens svar utgör datamaterialet till studien. Forskaren förbereder 

intervjun med att ta fram olika teman som kommer att ingå i intervjun. Hur 

intervjun sedan fortgår och genomförs beror på hur samtalet mellan forskaren och 

respondenten fungerar samt hur respondenten svarar på forskarens frågor 

(Grønmo 2006). Denscombe (2009) menar att intervjuer kräver att forskaren 

erhåller en viss förkunskap om situationen eller ämnet som ska diskuteras under 

intervjun, vilket gör att intervjuer skiljer sig en del från normala konversationer.    

     Det finns olika typer av forskningsintervjuer: strukturerade, semistrukturerade 

och ostrukturerade. Strukturerade intervjuer kan jämföras med enkäter, förutom 

skillnaden att respondenten svarar muntligt istället för skriftligt. Forskaren har 
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även ett starkt övertag kring frågorna som ställs och kontroll över hur svaren 

utformas. Till skillnad från strukturerade intervjuer så kan forskaren vara mer 

flexibel vid semistrukturerade intervjuer och forskaren följer fortfarande en 

förutbestämd intervjuguide med olika teman och tillhörande frågor. Skillnaden är 

att respondenten har då större utrymme att svara mer utförlig och större möjlighet 

att utveckla de förutbestämda teman som forskaren förberett innan intervjun. Vid 

ostrukturerade intervjuer har forskaren väldigt lite kontroll över det som 

respondenten berättar om. Forskarens huvudsakliga uppgift är då att enbart 

introducera ett tema eller ämne som respondenten sedan pratar fritt om 

(Denscombe 2009).  

     Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer i vår studie 

eftersom vi varken vill ha för lite eller för mycket kontroll över intervjun. Vi har 

förberett oss inför intervjun med att skriva en intervjuguide som omfattar tre olika 

teman med tillhörande frågor. Även om vi redan innan intervjun har en del 

förutbestämda frågor har vi tänkt oss att det finns ett utrymme för följdfrågor och 

vidare utveckling från respondenternas sida, varav vi anser oss följt strukturen för 

semistrukturerade intervjuer.   

 

4.2.3 Tillvägagångssätt 

Vår första kontakt med Nybro Kommun var genom ett samtal med 

äldreomsorgschefen där vi vidare beslutade om möte med denne och med 

biträdande omsorgschef. Vid mötet diskuterades ett gemensamt intresseområde 

samt ett godkännande att genomföra en studie i Nybro Kommun. Vid ytterligare 

kontakter kring hur vi skulle få access till omsorgstagarna blev vi hänvisade 

vidare till en enhetschef som är samordnare för enhetschefer inom äldreomsorgen. 

Vid kontakt fick vi inbjudan till att delta vid ett möte för att presentera vår tänkta 

studie samt genom enhetscheferna få vidare kontaktuppgifter till omsorgstagarna, 

våra respondenter. Vid mötet berättade vi kort kring vår tänkta studie och den 

förhandsinformation vi tänkte delge respondenterna vid intervjuerna. Vidare 

genom det urvalsförfarande vi presenterar nedan under rubriken 4.2.4 

Urvalsförfaranden beskriver vi access och kriterier för omsorgstagarna vi sökte 
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för vår studie. Nästa steg var att vi tog kontakt med de utvalda respondenterna via 

telefon där vi informerade om vilka vi är, vårt syfte med studien samt om 

intervjuerna. Vi bokade in tid för när intervjuerna skulle äga rum. Vid 

genomförandet av intervjuerna visade vi och gick igenom innehållet i 

informationsbrevet för försäkra oss om att omsorgstagarna förstod dess innehåll 

och var medvetna om sin rätt att avbryta (se bilaga 1).  

 

4.2.4 Urvalsförfaranden 

Utifrån studiens problemställning kan forskaren avgöra vilken sorts enhet som ska 

undersökas och till vilken nivå enheten tillhör. De enheter som kan urskiljas i 

frågeställningarna kallas för population. Exempel på enheter är enskilda personer 

som intervjuas och som tillsammans bildar studiens population (Grønmo 2006). 

Begreppet enhet kan definieras på olika sätt beroende på vilken metod som 

används i studien. Exempelvis så definieras enheten som människor vid intervjuer 

och vid observation som situationer (Jacobsen 2007).  

     Det är viktigt att forskaren väljer ut de enheter som tillsammans i populationen 

kan besvara studiens frågeställningar så bra som möjligt. Urval och 

urvalsundersökningar är en metod att skaffa kunskap kring valda forskningsämne 

genom att undersöka enbart en del av enheterna i populationen. Den kunskap som 

de utvalda enheterna bidrar med till studien kan i regel antas gälla för hela 

populationen och kallas för generalisering. Generalisering förutsätter att forskaren 

väljer den mest lämpliga urvalstyp och därmed använder sig av bestämda metoder 

för urval av enheter (Grønmo 2006). Det är däremot viktigt att vara medveten om 

vilken liten del det är av verkligheten som undersöks. Valet av enheter spelar stor 

roll för studiens giltighet (Jacobsen 2007).  

     Vår ambition var från början att genomföra åtta intervjuer med två 

omsorgstagare från varje område i Nybro Kommun. Detta för att vi ville försäkra 

oss om att vid ett eventuellt bortfall inte ha för få respondenter deltagande i 

studien. På grund av ett bortfall av respondent genomfördes sedan sju stycken 

intervjuer. Vi anser inte att bortfallet skulle ha påverkat studiens resultat avsevärt 

mycket då de andra respondenterna gav oss detaljerade och uttömmande svar. 
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Men detta är inte något som vi med säkerhet kan säga inte skulle påverkat 

studiens resultat. Studien baserades på intervjuer med omsorgstagare inom 

äldreomsorgen i Nybro Kommun. Våra enheter är definierade som människor och 

populationen är omsorgstagare. Vi har valt stratifierat urval till vår undersökning 

på grund av att vi ansåg att det är användbart för att nå just de omsorgstagare som 

vi tror har kunskap om omsorgskvalitet och detta val därför kunde bidra med 

störst giltighet i vår studie.  

     Stratifierat urval hör till kategorin sannolikhetsurval och innebär att 

populationen delas in i flera olika kategorier utifrån bestämda egenskaper hos 

enheterna, det vill säga strata. Från varje kategori dras sedan antingen ett 

slumpmässigt eller systematiskt urval av enheter (Grønmo 2006). Varje enhet i 

populationen ska alltså ha lika möjligheter att väljas ut i förhållande till sin andel 

av den sammanlagda populationen, det vill säga urvalet ska alltså vara 

proportionellt. Stratifierat urval tillhör både kategorin slumpmässigt urval men är 

även ett urval baserat på bestämda egenskaper hos enheterna. Vid stratifierat urval 

kan forskaren därmed få viss kontroll över urvalet (Denscombe 2009). 

Stratifiering av urvalet kan även innebära att säkerheten och tillförlitligheten i 

generaliseringen ökar. Det stratifierade urvalet kan även användas för att se till så 

att vissa kategorier av enheter blir skäligt företrädda i urvalet till undersökningen, 

men riskerar dock att bli för komplicerade om det är många egenskaper hos 

enheterna som ska tas hänsyn till (Grønmo 2006).  

     Vi ansåg att vi var tvungna att ha en viss kontroll över urvalet med hänsyn till 

vårt syfte som är att undersöka hur omsorgstagare i Nybro Kommun ser på 

omsorgskvalitet. Därför har urvalet av omsorgstagare baserat sig på specifika 

egenskaper, det vill säga strata för de omsorgstagare som vi sökte till vår studie. I 

vår studie valde vi att använda oss av följande strata; omsorgstagare inom 

äldreomsorgen i Nybro kommun, detta då vi ville koncentrera vår studie till denna 

kommun. Vi sökte omsorgstagare boende i sitt ordinära boende och som var 

beviljade dagliga insatser från äldreomsorgen i Nybro Kommun. Ytterligare strata 

som vi ansåg som viktiga var en jämn fördelning mellan könen för att få en så 

jämn spridning som möjligt. För oss var det även viktigt att få en jämn spridning 

av omsorgstagare över hela kommunen då vi tror att resultatet kan påverkas av 
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detta. Då omsorgstagarna tillhör olika områden inom äldreomsorgen har de 

därmed inte samma omsorgspersonal ute i de olika områdena. De behöver inte 

heller ha samma omsorgspersonal om de tillhör samma områden varav vi såg det 

som viktigt att ha en geografisk spridning av omsorgstagarna. Därför intervjuade 

vi två omsorgstagare från varje geografiskt område i Nybro, med undantag för ett 

område som på grund av bortfall hade en deltagande omsorgstagare.  

     Dessa förgående val gjorde vi då en del omsorgstagare på grund av olika 

anledningar kan ha svårigheter att prata för sig eller ta till sig information. Vi 

sökte därför efter de omsorgstagare som inte hade några problem med detta då vi 

ansåg att detta var två viktiga egenskaper både för deras och för vår skull. Detta 

då det är vårt ansvar att de förstår och blir informerade om att intervjun är frivillig 

och att de kan avbryta när som helst, men framförallt för att de ska kunna bidra 

med sina erfarenheter till vår undersökning.  

     Vår urvalsprocess startade med att vi bestämde oss för dessa strata som vi 

ansåg vara viktiga att ta hänsyn till för att vår studie skulle bli tillförlitlig. Därefter 

fick vi kort presentera vår idé med studien för alla enhetschefer i Nybro Kommun 

på ett möte. Där fick vi be dem om hjälp att få tag i omsorgstagare utifrån dessa 

föregående preciserade strata. Eftersom alla uppgifter kring omsorgstagarna är 

sekretesskyddade så kunde inte enhetscheferna lämna ut deras uppgifter till oss så 

att vi skulle ta kontakta omsorgstagarna. Därför fick enhetscheferna på respektive 

område slumpmässigt ringa upp omsorgstagare utifrån dessa strata som vi 

presenterat och fråga dem om omsorgstagarna kunde tänka sig att delta i vår 

studie och därmed låta sig intervjuas. Därefter sammanställdes en lista med namn 

och telefonnummer till de omsorgstagare som kunde tänka sig att delta i vår 

studie. När vi fått listan med namn och telefonnummer ringde vi upp 

omsorgstagarna för att bekräfta deras medgivande att delta i vår studie och för att 

boka tid för en intervju.  

     Eftersom vi startade vår urvalsprocess med att bestämma strata som vi var 

tvungna att ta hänsyn till i urvalet och avslutade med att enhetscheferna 

slumpmässigt ringde upp omsorgstagare med dessa egenskaper har vi gjort ett 

stratifierat urval. Alla omsorgstagare med dessa egenskaper hade samma chans att 

bli uppringda. Utifrån de strata vi presenterade kunde vi på så vis styra viktiga 
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egenskaper som vi ansåg vara betydande för att få ett representativt urval. Dock 

kan enhetscheferna genom valet av omsorgstagare påverkat studiens resultat, 

vilket vi inte kan bortse ifrån. Men detta som kan ses som ett problem är en 

förutsättning för att vår studie ens hade varit möjlig att genomföra. Vi kan i 

efterhand också konstatera att detta urval säkerligen hade kunnat påverkas 

beroende på vilka omsorgstagare som blev kontakta och tackade ja till ett 

deltagande i studien, men detta är förvisso något som varje kvalitativ studie kan 

möta. Då resultatet visar både gemensamheter mellan omsorgstagarna svar men 

också motsättningar anser vi att urvalet kan ses som representativt. 

 

4.2.5 Genomförande 

Genom att vi erhållit en lista med omsorgstagare som är aktuella för vår studie 

kunde vi ta kontakt med dem via telefon och bestämma kring förhållandena av 

intervjuerna. Våra intervjuer genomfördes under en vecka mellan torsdag och 

måndag vid olika tidpunkter tillsammans med respondenterna i deras hem. Då vi 

valt att använda oss av omsorgstagare med dagliga insatser så ansåg vi det som 

mest lämpligt att vi tog oss hem till dem för att genomföra intervjuerna, vilket 

även var uppskattat av alla respondenter. Fördelen med att genomföra intervjuerna 

hemma hos respondenternas är att det är lättare för oss att ta oss till dem beroende 

på deras egen situation där större delen av dem inte kan ta sig på egen hand. Att 

möta respondenterna i deras hem kan också påverka dem positivt då de kan känna 

sig mer trygga i situationen där. Vi delade upp hälften av intervjuerna var, detta då 

vi hade två diktafoner som verktyg och att det då kan te sig onödigt att vara en 

som endast har en observerande roll under intervjun.     

     När vi kom hem till respondenterna började vi samtala kring allmänna ämnen 

om sådant som inte hade med intervjuerna att göra, detta för att undvika så många 

sidospår som möjligt senare under intervjuernas gång. Vi valde att presentera en 

förhandsinformation (Bilaga 1) där vi berättade om studiens syfte, frivilligt 

deltagande, att vi kommer att förstöra materialet efter studien är färdig samt våra 

kontaktuppgifter för att de skulle kunna kontakta oss i efterhand. Detta om det är 

så att de har några frågor eller andra funderingar kring studien eller i värsta fall 
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skulle välja att inte medverka i efterhand och att det då skulle finnas möjlighet att 

nå oss. Efter denna information fick vi samtligas godkännande till deltagandet i 

studien. Vi valde att använda diktafoner då vi anser det är ett relevant redskap för 

en mer korrekt återgivning av vad respondenterna svarat i intervjun. Vi gjorde en 

förfrågan om att spela in intervjuerna vilket vi fick samtycke av från fem av sju 

respondenter. Två av respondenterna kände sig obekväma med att en inspelning 

av samtalet skulle ske varav intervjuerna istället antecknades i stort sätt helt 

ordagrant. Detta resulterade i att intervjuerna tog något längre tid än de andra. 

     Vid genomförandet av intervjun utgick vi från en intervjuguide (Bilaga 2) där 

vi hade teman med frågor som rörde uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Våra 

intervjuer bestod av något varierande längd, de varade mellan ca 45 och 90 

minuter. Dock ett undantag för en intervju som var på 30 minuter då respondenten 

vid tillfället för intervjun var sjuk. Detta gjorde att intervjun fortlöpte något 

snabbare än de andra för respondentens skull, som trots detta gärna ville 

genomföra intervjun den aktuella dagen.  

     Vi upptäckte både fördelar och nackdelar med att använda diktafoner vid 

intervjuerna. Fördelarna var att det blev mycket lättare att arbeta med 

datamaterialet efter intervjun och att det säkerställer en mer exakt återgivning av 

respondenterna. Det finns även möjlighet att spola tillbaka bandet och lyssna om 

på det inspelade materialet. Nackdelarna som vi märkte av var att inspelningen 

lätt störs av olika ljud och detta i sin tur riskerar att visst material kan gå förlorat. 

Exempel på ljud som störde våra bandinspelningar var oljud utanför bostaden men 

också gökur och ringsignal från en telefon. En störning var om respondenten 

pratade i samband med bytet av kassettband i diktafonen, detta då vi fick ställa om 

frågan för att material inte skulle gå förlorat.  

 

4.2.6 Bearbetning av data 

Då vi använde diktafoner vid genomförandet av intervjuerna transkriberades de 

till textform. Detta gjorde vi så snart som möjligt efter det att intervjuerna 

genomförts.  I transkriberingarna använde vi oss av fingerade namn för att vi 

själva ska veta vad som kom fram i respektive intervju men också för att 
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underlätta för läsare och tydligt kunna hänvisa ur vilka intervjuer ett resultat kom. 

Transkriberingarna strukturerades genom att vi skrev vad som svarats på de olika 

frågorna samt att vi markerade när vi ställt oplanerade följdfrågor under 

intervjuerna. Vi har även valt att sätta ut kommatecken etc. för att skapa en 

struktur i texten som ger möjlighet till sammanhang och relevans. Vi använde 

röststyrda diktafoner som gjorde det möjligt att se att den lyser och spelar in 

intervjun, de fick därför mestadels endast med enbart aktiv taltid. Vi var även 

noggranna att påpeka för respondenterna att det var av stor vikt att de talade högt 

och tydligt för ljudupptagningens skull.  Som en extra säkerhet för vårt empiriska 

material valde vi att föra stödanteckningar under intervjuerna för att underlätta vår 

tolkning av materialet. När vi sedan transkriberat våra intervjuer bearbetade vi 

materialet där vi hittade gemensamma teman som framkom under intervjuerna. 

Utifrån dessa teman fick vi sedan fram citat som tydligt belyste de teman som vi 

valde att använda oss av som rubriker i resultatdelen. Genom att arbeta igenom 

empirin genom tema kunde vi sedan se dels likheter i de olika intervjuerna men 

också finna utvecklingar av vissa svar som tyder på motsättningar i intervjuerna 

kring huruvida de ser på omsorgskvalitetens påverkande faktorer.  

 

4.2.7 Forskningsetiska överväganden 

Vid genomförandet av en undersökning bör forskaren ta hänsyn till fyra 

grundläggande etiska krav; dessa är informations- och samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Daneback & Månsson 2008).  

     Informationskravet – innebär att forskaren delger deltagarna till studien 

relevant information som kan tänkas påverka deras medverkande i studien 

(Vetenskapsrådet 1990). Vi har tagit hänsyn till informationskravet genom att 

skriva ett informationsbrev till deltagarna där vi förklarat vilka vi är, studiens 

syfte, information om deras medverkan och frivillighet. Vi informerade om att det 

kommer att ske en inspelning av intervjun och lämnade våra kontaktuppgifter till 

oss och vår handledare för att de skulle kunna kontakta oss vid eventuella frågor.  

     Samtyckekravet – innebär att deltagandet i studien sker på frivillig grund efter 

att de tillhandahållit information kring studiens premisser (Ibid). Deltagarna har 
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genom informationsbrevet tagit del av relevant information som gör att de själva 

kunnat besluta om sitt samtycke till att delta i studien eller inte.  

     Konfidentialitetskravet - innebär att deltagarnas identitet inte röjs eller lämnas 

ut till obehöriga personer till projektet (Vetenskapsrådet 1990). Då vårt urval 

berört ett fåtal personer i Nybro Kommun har vi varit noggranna med förvaringen 

av det insamlade materialet för att obehöriga inte skulle kunna ta del av 

personuppgifter och få möjligheter till att identifiera våra respondenter. Vi har 

kodat vårt material och använt oss av fingerade namn för att förhålla oss till 

konfidentialitetskravet.  

     Nyttjandekravet - innebär att insamlat material om enskilda inte får används i 

andra syften än i det informerade forskningsändamålet (Ibid). Vi har därför inte 

delgett annan obehörig person vårt material som vi samlat in i studien. Materialet 

har vi förvarat säkert, och då studien är godkänd kommer materialet därmed att 

avlägsnas.  

     Vi har tagit del av Etikkommitén Sydost och den blankett som används för att 

anmäla en studie till etisk granskning (Etikkommitén Sydost).  Vi fann genom 

diskussioner att vår studie inte var av sådan etisk känslig karaktär som skulle göra 

det möjligt för deltaganden i studien att påverkas negativt av delta. Däremot kom 

det in material under intervjuerna som vi ansåg var av etisk känslig karaktär varav 

vi valde att inte ta med specifika händelser och namn, då vi ansåg att det skulle 

kunna möjliggöra en härledning tillbaka till respondenterna.  

 

4.2.8 Validitet och reliabilitet 

Inom forskning är det både väldigt viktigt och av relevans att forskaren redogör 

och för en diskussion kring forskningens trovärdighet. Forskningens trovärdighet 

ska alltså inte tas för givet och därför är det viktigt att forskaren kan redogöra för 

den valda metoden och tillvägagångssättets tillämplighet till studien. 

Forskningens trovärdighet är starkt förknippat med forskningskvaliteten och utgår 

främst ifrån två begrepp; validitet och reliabilitet (Denscombe 2009).  

     Validitet är ett begrepp som beskriver noggrannheten i studien. Noggrannheten 

förutsätter att forskaren har samlat in material som lämpar sig för det undersökta 
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ämnet och att det har samlats in på rätt sätt med lämplig metod och 

tillvägagångssätt (ibid).       

     Reliabilitet är ett begrepp som avser belysa metodens stabilitet, tillexempel om 

studien skulle upprepas skulle då samma resultat kvarstå, är metoden konsekvent 

(Robson 2002). 

     För att vår studie ska bli så trovärdig och giltig som möjligt så har vi noggrant 

valt den metod och det tillvägagångssätt som vi anser lämpar sig bäst för vår 

studie. Urvalet i studien tycker vi även bidrar till studiens trovärdighet, vi har valt 

ett stratifierat urval för att erhålla en viss kontroll över respondenternas 

egenskaper som anses lämpliga för att kunna delta i vår studie.  

 

4.2.9 Arbetsfördelning 

Då vi valt att genomföra studien gemensamt har vi sett det som av stor vikt att vi 

båda parter bidragit likvärdigt till studien i sin helhet. Vi valde därför att arbeta 

både gemensamt och enskilt med uppsatsen. Med enskilt arbete menar vi att vi har 

arbetat självständigt med exempelvis inläsning av material men också med andra 

delar av uppsatsen för att sedan byta delar och arbeta vidare med det som den 

andre av oss påbörjade. Avslutningsvis har vi sedan gemensamt arbetat igenom 

uppsatsens olika delar och sedan har denna process fortlöpt under studiens gång. 
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5. Resultat och analys 

Syftet är att ur ett brukarperspektiv förstå vad som anses vara omsorgskvalitet inom 

äldreomsorg. I vår studie har vi valt att intervjua omsorgstagare som bor hemma i 

sitt ordinära boende, som är beviljade dagliga insatser från äldreomsorgen. 

Resultatet presenteras utifrån olika teman: Respondenternas bakgrund, omsorg, 

interaktion, ”särskilt boende och samvaro” samt förändring. Jacobsen (2007) menar 

att det kan vara lämpligt att anonymisera data om det ger möjlighet till 

identifikation av den enskilde, varav vi presenterar resultaten genom fingerade 

namn av respondenterna.  

 

5.1 Respondenternas bakgrund 

I detta avsnitt presenteras respondenterna och dess bakgrund. Presentationen 

beskriver respondenternas nuvarande omsorgssituation samt hur länge de har haft 

hjälp av äldreomsorgen.  

 

Respondent Anna har beviljad insatser sedan tre år tillbaka. De dagliga insatserna 

Anna är beviljad är följande: morgon; hjälp med uppstigning, hjälp övre hygien om 

respondenten inte klarar det själv, nedre hygien, toalettbesök, påklädning och 

frukost, middag samt läggning. Under dygnet har respondenten 6 planerade besök 

samt något larm kring toalettbesök.  

     Respondent Berit har beviljade insatser sedan fem år tillbaka. De dagliga 

insatser som Berit är beviljad sker två gånger dagligen och är följande; bäddning 

morgon och kväll samt hjälp med mat på kvällen.  Berit är även beviljad insatser i 

form av trygghetslarm och dusch. 

     Respondent Calle har beviljade insatser från äldreomsorgen sedan februari 2011, 

dock sade Calle upp de dagliga insatserna veckan före intervjun och har numera 

endast städ som insats. De dagliga insatser som respondenten har tagit del av är 

stöd tre gånger dagligen med bäddning och frukost på morgonen, tillsyn på 

eftermiddagen samt kvällsbesök. 

     Respondent David har varit beviljad insatser från hemtjänsten i ca sex år. David 

har hjälp med mat, tvätt, städ, läggning samt dusch. Hemtjänsten besöker David 
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oftast 4 gånger per dag, de dagar han har hjälp med dusch och städ blir det något 

mer besök om dagen. 

     Respondent Eva har beviljade insatser från hemtjänsten sedan fem år tillbaka. 

Hemtjänsten hjälper Eva med medicin och insulinbehandling två gånger om dagen. 

Eva har sedan ett par veckor tillbaka sagt upp flera insatser som hon varit beviljad 

pågrund av att hon varit skadad i vinter och då varit i behov av mer hjälp.  

     Respondent Fredrik har beviljade insatser sedan fem år tillbaka. De dagliga 

insatser Fredrik är beviljad är följande: mat, städ och bäddning. Fredrik har hjälp 

från hemtjänsten vid 4 tillfällen per dag. Städ är han beviljad vid ett tillfälle var 

14:e dag.  

     Respondent Gunnel uppger att hon har klarat allt själv tills för ca 4 månader 

tillbaka då hon kom hem från sjukhuset efter en tids sjukdom. Gunnel har numera 

daglig hjälp från hemtjänsten med mat, bäddning, läggning, promenad, städning 

och tvätt. Sammanlagt 4 besök om dagen om inget extra tillkommer.     

       Sammanfattningsvis har de flesta av respondenterna längre erfarenheter av 

mottagna insatser från äldreomsorgen. Respondenternas tidsmässiga erfarenheter av 

beviljade dagliga insatser varierar från två månader till 5 år. I följande avsnitt 

redogör vi för omsorgstagarnas upplevelse av god omsorg, omsorgens omfattning 

och dess individuella insatser. 

 

5.2 Omsorg 

Samtliga respondenter anser att de tar del av en god omsorg. Berit och Calle menar 

att en god omsorg innebär att omsorgspersonalen gör det som de ska göra när de 

kommer, vilket de även menar att omsorgspersonalen också gör. Anna upplever 

omsorgen olika beroende på vilken personal det är som kommer men menar att alla 

gör så gott de kan vid besöken. Det förekommer dock en hel del väntetider när 

Anna larmar om toalettbesök till personalen. Fredrik är fullt belåten med omsorgen 

och har ingen anmärkning på äldreomsorgen i sin helhet. Respondenterna 

poängterar betydelsen av att omsorgspersonalen är trevliga anser det som en viktig 

del av en god omsorg.  
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Det är nog så att när de kommer så uppskattar jag om de är glada, vänliga och 

kanske ger mig en kram. Även frågar hur jag mår och om det är 

något speciellt som jag behöver ha hjälp med. Jag har stödstrumpor 

och det är de så noga och hjälper mig med. Se till så att det funkar 

det är viktigt. En sak till som jag uppskattar väldigt mycket är att de 

tar in min morgontidning och lägger den på bordet i köket. Sen kan 

det hända att jag glömmer bort posten eller sådär och då när de 

kommer på kvällen så tar de alltid in posten åt mig och det tycker 

jag är omsorg. Så det uppskattar jag (Eva). 

 

Respondenterna upplever att de får den hjälp som de behöver för att upprätthålla 

sin vardag. Fredrik uppger att han har sagt upp ett besök på eftermiddagen där 

personalen kom för att samtala med honom, detta då omsorgspersonalen ansåg att 

han inte längre var i behov av det besöket. Vid kvarstående besök brukar dock 

personalen alltid fråga om det är något mer som behövs göras. Anna menar att hon 

har den hjälp som hon behöver men poängterar att förtroendet kan variera 

beroende på vilka som kommer. Anna menar dock att det finns ett förtroende för 

samtliga omsorgspersonal men på olika sätt och att hon känner större förtroende 

för de som känner henne väl. David upplever att han vill klara så mycket som 

möjligt själv men att han gärna skulle vilja få duscha oftare. 

 

Jag är ganska nöjd med den omsorg som jag får måste jag säga.  Jag 

skulle vilja få duscha fler gånger per vecka. Jag är ju van att duscha 

varje dag och nu får jag endast duscha två gånger i veckan. Det känns 

inte bra (David). 

 

Jag menar man behöver ju inte ha dem mer än vad man behöver, jag 

menar det kostar ju också gör det ju. Jag har det jag behöver (Calle). 

 

Respondenterna har olika upplevelser kring huruvida deras omsorg är individuellt 

anpassad för att tillgodose just deras behov. Anna ser sig ha en individuellt 

anpassad omsorg då hon beskriver att hon för lite sen inte kände sig riktigt bra. 

Anna berättade att hon då fick extra tillsyn av sjuksköterskorna vilket hon 

uppskattade mycket och tyckte att det var skönt att någon tittade till henne. David 
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uttrycker istället en känsla av att omsorgspersonalens besök sker väldigt 

rutinmässigt. David ger exempel på dessa upplevelser som han menar sker väldigt 

rutinmässigt i form av att han exempelvis duschar medan omsorgspersonalen 

städar. David upplever sig då få en känsla av att den enda målsättningen är att bli 

färdig så fort som möjligt. Det David säger kring rutinmässiga besök stämmer inte 

överrens med den bild som ges i Magdalena Dambergs (2010) licentiatavhandling 

om att omsorgstagarna ska vara så aktiva som möjligt vid utförandet av insatserna 

och att personalen främst ska stötta omsorgstagaren. Vid intervjuerna får vi inte 

känslan av att detta förhållningsätt kring att se hela människan och fokusera på det 

friska tillämpas fullt ut i praktiken. Eftersom personalen ofta är väldigt stressade 

så får inte David möjlighet att medverka i städningen alls eftersom han då duschar 

samtidigt som en annan personal städar. Calle vet inte riktigt om han tycker att 

omsorgen är individanpassad och antar att de gör likadant vart de än är, men 

menar att han hoppas att den var individuellt anpassad för honom. Eva menar att 

hon får hjälp med det mest nödvändiga och är nöjd med det, vidare poängterar 

Eva att hon får hjälp med det som hon behöver. 

 

Det känns väldigt rutinmässigt när de kommer hit. Jag duschar ju 

samtidigt som de städar tillexempel. Då känns det som att allt ska bli 

färdigt så fort som möjligt bara. Det är målsättningen att allt ska bli 

färdigt så fort som möjligt (David). 

 

Ja det kan man väll säga att det blir rutinmässigt. De har sina vanor 

som de gör. De gör allt (Fredrik).  

 

Respondenterna tycker att den hjälp som de får av hemtjänsten skapar trygghet 

och uttrycker på olika sätt hur hemtjänsten skapar trygghet för dem. För några av 

omsorgstagarna betyder känslan av trygghet väldigt mycket. En del av 

respondenterna beskriver trygghet från hemtjänsten som ett komplement till den 

trygghet som kommer från nära anhöriga eller andra närstående. Vidare exempel 

på trygghet framkommer som trygghetslarm men också bara vetskapen om att 

hemtjänsten kommer skapar en känsla av trygghet hos omsorgstagarna. Vidare 

beskrivs att närheten till hemtjänsten vid behov av eventuell hjälp skapar trygghet.  
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– Känner du att den hjälp du får av omsorgen skapar trygghet för dig? 

Ja absolut! Jag är så glad när jag hör ringklockan och förstår att det är 

hemtjänsten som kommer (Eva). 

 

Sammantaget så upplever respondenterna att de tar del av en god omsorg, vilket 

bekräftar resultatet av brukarundersökningen (2010). I det empiriska materialet 

framkommer dock vissa företeelser som omsorgstagarna definierar som exempel 

på brister i omsorgen. I empirin framkommer det exempel på konsekvenser av 

stress samt vissa upplevelser av en rutinmässig omsorg vilket visar på att 

omsorgstagarna inte är så nöjda som de först uppger sig vara. Dessa motsättningar 

visar sig främst som stress och ofullständigt arbete, men insatser som inte ses som 

tillfredsställande är även exempel på omsorg som inte ses som god omsorg.  

Exempel på, för David, bristande omsorg är att han är van att duscha varje dag 

men att han nu bara får duscha två gånger i veckan, vilket han upplever som en 

bristande omsorg. David poängterar att han gärna skulle klara så mycket som 

möjligt själv vilket kan förstås genom att det skulle ge honom möjligheten att på 

egen hand därför skulle kunna duscha varje dag.  

     Ingvad och Olsson (1999) belyser i sin studie att det råder maktförhållanden 

mellan omsorgstagare och omsorgspersonal. Exempelvis kan omsorgstagare som 

känner sig maktlös i förhållande till de beslut som görs kring dennes omsorg visa 

sig vara mycket känsliga för minsta tecken på problem inom personalgruppen. 

Harnett (2010) belyser makt i äldreomsorgens vardag genom så kallad 

trivialiseringsretorik där Harnett menar att tjänstemän och omsorgspersonal i 

vilket sätt de framför sitt vardagliga samtal med omsorgstagaren kan utöva makt i 

vardagslivet. Detta kan i relation till vår studie förstås genom vårt teoretiska 

begrepp altercasting. Detta på så sätt att omsorgstagarna har skapat sig en nära 

relation med den omsorgspersonal som kommer till dem, de får höra men också 

märka hur stressad omsorgspersonalen är vilket de berättar om vid intervjuerna. 

Denna form av altercasting kan förstås genom att omsorgspersonalen visar och 

uttrycker stressen tydligt för omsorgstagarna. Detta resulterar i att omsorgstagarna 

som de uttrycker under intervjuerna nöjer sig med situationen och menar att; 



 

Emelie 

 

Emelie Ingvarsson & Emmie Söderqvist – ”Vad är omsorgskvalité inom äldreomsorgen” 

 

35 

 

omsorgspersonalen gör naturligtvis det som de ska göra. Här tar sig altercasting 

uttryck på så sätt att omsorgstagarna nöjer sig med den omsorg som de tar del av 

istället för att sträva efter en förändring. I intervjuerna i Damberg (2010) 

framkommer att omsorgstagarna i framtiden kommer att kräva mer än vad dagens 

omsorgstagare gör.  

     Tidigare nämndes Fredrik och den insats för samtal som han menade togs bort 

då personalen ansåg att han inte behövde den. Det kan förstås genom altercasting 

då personalen i fråga påverkar Fredriks uppfattning av omsorgsbehov, detta får i 

sin tur Fredrik att ändra sin uppfattning kring sina behov. Situationen kan då 

förstås enligt Trost och Levin (2010) genom att vi ständigt är i förändring då vi är 

sociala varelser. De sanningar som skapas i den sociala interaktion som sker kan 

åsidosätta de sanningar som omsorgstagarna vanligtvis tror på. Detta gör att 

omsorgstagaren har en egen uppfattning om att insatsen behövs, men att insatsen i 

den sociala interaktionen ses som onödig. Till följd av detta omdefinieras de 

skilda definitionerna av situationerna till att få en gemensam innebörd. 

Sammanfattningsvis genom den sociala interaktionen med personalen 

omdefinierar omsorgstagaren sin definition av situationen från att insatsen är 

nödvändig till att efter den sociala interaktionen ses som onödig. Under intervjun 

ifrågasätter respondenten sin egen definition av situationen, vilket Trost och Levin 

(2010) menar oftast sker genom att vi tänker i termer av konsekvenstänkande.    

     Detta kan ses då Calle pendlar mellan hur han anser sig ha den omsorg som 

han behöver eller inte. Även Calle visar på omdefiniering av sin definition av 

situation genom att se sin omsorg på ett pragmatiskt sätt, det vill säga som en 

realistisk omsorg i förhållande till sitt behov. Trost och Levin (2010) belyser 

hörnstenen nuet som innebär att allt som människan gör sker i nuet, vilket empirin 

visar på då respondenterna anser sig ta del av en omsorg anpassad efter deras 

behov i nuet. Vidare kan symboler för god omsorg utifrån empirin vara 

småsysslor, hjälpsamhet och bemötande. I empirin framkommer det att det ses 

som positivt, det vill säga som god omsorg då omsorgspersonalen vet vad t ex. 

Eva uppskattar. Det kan ske genom att de definierar Evas behov på ett liknande 

sätt som Eva själv gör och att de därför som Trost och Levin (2010) skulle 

beskriva, har en gemensam definition av situationen. Wreder (2007) belyser i sin 
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artikel vikten av att personalen bör känna vårdtagarna väl för att veta vad de vill, 

känner och tänker i olika situationer. Genom att prata med omsorgstagaren kan 

personalen förstå denne men också hjälpa dem att förstå sig själva och sin 

situation. Empirin beskriver vikten av ett gott bemötande för en god omsorgs ur 

omsorgstagarnas perspektiv. Detta leder oss vidare in på temat interaktion som 

mer djupgående belyser den sociala interaktionen i omsorgstagarnas vardag.  

 

5.3 Interaktion 

Respondenterna uppger som sagt på olika sätt vikten av ett gott bemötande i den 

dagliga omsorgen som dem tar del av. De flesta av respondenterna uttrycker att 

omsorgspersonalen är glada vid besöken hos omsorgstagarna, vilket också ses 

som betydelsefullt för omsorgstagarna. Samtliga omsorgstagare upplever att 

personalen förstår deras önskemål samt att de lyssnar på dem och respekterar 

deras tankar med undantag för en händelse som David berättar om. Vid intervjun 

beskriver David en händelse för ett par år sedan där en omsorgspersonal var 

duktig och omtyckt för sitt omsorgsarbete men som enligt respondenten tyckte 

omsorgspersonal i vissa fall inte lyssnar på omsorgstagaren. Större delen av 

omsorgstagarna upplever ändå att personalen förstår deras önskemål och att de får 

svar på sina frågor. Det är många omsorgstagare som säger att de kan diskutera 

allt möjligt med personalen i sin närhet. De flesta av omsorgstagarna använder 

hjälpsamhet som en beskrivning av ett gott bemötande:  

 

Jag blir väldigt bra bemött av personalen. Till exempel en dag när de 

kom så var jag lite orolig över min deklaration jag visste inte riktigt 

hur jag skulle gå tillväga osv. Då erbjöd de sig själva att hjälpa mig 

med det. Det tycker jag tyder på bra bemötande (Eva). 

 

Jag har inte annat än gott, det är olika för personer, alla är glada och 

när de är hos mig arbetar de så gott de kan, men det är mycket 

väntetider, exempel på det är för mig när man har larmat för 

toalettbesök, de kommer ju så fort de kan. (Anna). 

 



 

Emelie 

 

Emelie Ingvarsson & Emmie Söderqvist – ”Vad är omsorgskvalité inom äldreomsorgen” 

 

37 

 

Omsorgstagarna berättar att de däremot upplever en viss stress då 

omsorgspersonalen kommer hem till dem för att utföra de dagliga insatserna. Detta 

har några upplevt resulterat i slarvigt utförda insatser, främst vid städning:  

 

Jag vet ju att det har hemskt mycket begränsat med tid. Det är ju 

många som väntar. Jag märker ju att mobilerna ringer hela tiden och 

många som väntar (Eva) 

 

De flesta av personalen sköter sina sysslor bra men de har ju så jäkla 

bråttom och därför kan det ibland bli lite halv slarvigt. Jag skulle vilja 

att de städade mer. När de städar så tar de bara det som är det absolut 

nödvändigaste inget utöver det. Därför blir jag tvungen att hyra in en 

städfirma 2-3 gånger om året som får riktigt grovstäda. De kostar 

väldigt mycket att hyra in och det är tråkigt att jag måste betala för 

dem när jag också måste betala för att hemtjänsten ska städa (David). 

 

Samspelets betydelse definieras olika för de olika respondenterna men gemensamt 

framkommer det att de upplever ett välfungerande samspel med större delen av 

omsorgspersonalen. Under intervjuerna framkommer även att det är viktigt med 

bra samspel och att det för en del av respondenterna finns ett välfungerande 

samspel oavsett vem i personalgruppen som kommer. Ett välfungerande samspel 

ses som viktigt och en av omsorgstagarna menar att ett välfungerande samspel 

innebär att man ska kunna prata med omsorgspersonalen och känna att de lyssnar 

samt att det är viktigt att känna förtroende för varandra. En av respondenterna 

berättar att det aldrig känns motigt eller besvärligt att be hemtjänsten om hjälp. 

Samspelets betydelse skildras av David i nedanstående citat där han belyser 

omsorgskvalitet där hans ser samspelet som av betydelse. David skiljer på 

omsorgsarbetet och andra handlingar mellan honom och omsorgspersonalen för 

att visa på omsorgskvalitet och bristande omsorgskvalitet i det omsorgsarbetet 

som denne utförde hos honom:  

 

Bra samspel för mig är när man kan skoja med varandra och ge 

varandra en kram. Det ska kännas lättsamt när de är här, inte var 

obekvämt. En gång hade jag en tjej här som var jätte duktig och rolig 
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att prata med, men hon tyckte om att jävlas med mig. Det hände att 

hon […]och annat lustigt. Så även om vi hade ett bra samspel och hon 

var duktig så fungerade det inte eftersom hon gillade att jävlas med 

mig på olika sätt. Jag tyckte det var jätte jobbigt och respektlöst, hon 

fick inte stanna kvar (David). 

 

Jag respektera dem och dem respekterar mig.(Fredrik). 

 

Omsorgstagarna tycker det är svårt att ge exempel på bristande samspel då de inte 

kan tänka sig hur det skulle kunna vara då de är pigga och glada, gör sitt arbete.  

 

Exempel på bristande samspel är när de är tjuriga och inte vet vad de 

ska göra (David). 

 

Respondenterna har skilda åsikter angående kontaktpersonernas funktion och 

betydelse. David beskriver kontaktpersonen som väldigt viktig och betydelsefull 

för honom där då det är hon som känner honom bäst av alla i personalgruppen och 

att han verkligen kan förlita sig på henne. Eva berättar att hon upplever att 

kontaktpersonen spenderar lite mer tid med henne än vad de andra i personalen 

gör. De kan till exempel dricka en kopp kaffe tillsammans och prata lite ibland, 

det gör hon aldrig med en övriga personalen. Däremot Berit, Fredrik och Gunnel 

upplever att de har samma relation med kontaktpersonen som med övrig personal. 

Därmed uppger respondenterna att kontaktpersonen har olika betydelse för 

respektive omsorgstagare beroende på hur deras relation ser ut. David uttrycker 

till exempel att kontaktpersonen betyder väldigt mycket för honom medan Fredrik 

säger att kontaktpersonen inte betyder någonting för honom utan att de är lika bra 

allihop.  

 

Hon betyder väldigt mycket för mig. Jag förlitar mig mycket mer på 

henne än vad jag gör på de andra. Hon känner ju mig bäst av all 

personal och det är mycket viktigt för mig att ha den kontakten med 

någon av personalen (David). 
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Nej det betyder ingenting. De är lika bra allihop. Vid frågor kan jag 

fråga henne. Men jag ringer själv till syster om det behövs (Fredrik). 

 

Vi ägnar nog lite mer tid tillsammans om jag säger så. Vi sitter och 

pratar lite då över en kopp kaffe. Det blir det ju inte med den övriga 

personalen. För jag brukar säga ibland om jag har något hemma om 

jag får bjuda dem på något. Då säger de alltid att nej tack vi har inte 

tid men tack ändå (Eva). 

 

Uppgifter som framkommit under intervjuerna är att det som kontaktpersonerna 

gör annorlunda jämfört med övrig personal är framförallt att de ansvarar för att 

respondenterna får svar på sina frågor som de har. Även om frågorna är riktade till 

tjänstemän inom omsorgsförvaltning så är det många kontaktpersoner som hjälper 

omsorgstagarna att få svar på sina frågor. Anna berättar att hennes kontaktperson 

hjälper till med att få hem hygienartiklar såsom blöjor, underlägg och slangar. Det 

kommer på posten i lådor och då ansvarar kontaktpersonen för att det kommer 

hem till respondenten. 

 
Hon har varit min kontaktperson så länge hon känner mig bäst av alla 

som är här. Vi har väldigt bra kontakt och jag känner att jag verkligen 

kan lita på henne. När jag har någon fråga så är det hon som tar reda 

på svaret eller om jag kanske vill fråga enhetschefen om något så är 

det hon som framför min fråga (David). 

 

Efter intervjuerna konstateras det att kontaktpersonen inte har samma betydelse 

för alla och att deras funktion varierar beroende på dess kontakt med 

omsorgstagaren. Det framkommer ingen gemensam uppfattning om 

kontaktpersonens betydelse. En del respondenter uppger att kontaktpersonen har 

väldigt stor betydelse medan andra inte tycker det har någon betydelse alls. De 

flesta respondenter uppger att det är viktigt att personalen är vänliga, trevliga, 

hjälpsamma och tillmötesgående. Många respondenter tycker även att det är 

trevligt om personalen är lite skojfriska och ger ett personligt intryck vid besöket. 

Det framkommer vid några intervjuer att respondenten tycker det är trevligt om 

man kan ge varandra en kram. Att personalen har förmågan att lyssna på vad 

omsorgstagaren har att säga är en väldigt viktig egenskap hos personalen. 
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Samtliga respondenter pratar väldigt gott om personalen som kommer hem till 

dem och beskriver främst deras upplevelse av personalens positiva egenskaper 

utifrån deras egna upplevelser och inte generellt för all personal.   

 

Det är ju att de är glada och öppna och personliga. Lite skojfriska och 

så. (Eva). 

 

Det är viktigt att de är glada och trevliga. Jag tycker om alla i 

personalen. (Gunnel). 

 

man kan vara besvärlig utan att rå för det, det viktigaste är att 

personalen har en förståelse (Anna). 

 

Respondenterna har även fått uppge vilka egenskaper i allmänhet hos personalen 

som de anser tillhör de sämre. Under intervjuerna framkommer det att 

respondenterna inte uppskattar när personalen är buttra och tjuriga när de 

kommer. Några respondenter berättar även att de tycker det är lite jobbigt när 

personalen kommer till dem och inte vet vad de ska göra och dessutom inte vågar 

fråga. Detta problem förekommer dock främst när det är praktikanter eller helt ny 

personal och de flesta tycker att det är viktigt att man kan ha överseende med 

detta men till en viss gräns. 

 

Ja det kan man inte säga, de ska inte vara buttra, eller i form av att det 

inte går, kan behövas det också att vara tvär, ett glatt ansikte vill man 

se! (Anna). 

 

För de flesta respondenter spelar det ingen roll om personalen har relevant 

omsorgsutbildning när de kommer hem till dem, det viktigaste är hur de är som 

person och att de gör det de ska. För en av respondenterna är det viktigt att 

personalen är utbildad och det beror på att hon får hjälp med sin 

insulinbehandling av personalen och därför tycker hon att det är viktigt att de vet 

vad de gör när de kommer hem till henne.   

       Sammanfattningsvis kan det konstateras att omsorgstagarna är överlag väldigt 

nöjda med personalens bemötande och hur samspelet fungerar dem emellan med 
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undantag av ett fåtal åsikter och upplevelser som tycker annorlunda. Detta kan 

förstås utifrån Trost och Levins (2010) samt Hewitts (1979) tolkning av 

symbolisk interaktionism och dess ena hörnsten, definitionen av situationen. 

Hewitt (1979) beskriver människans agerande och beteende som situationsbundet 

och kan enbart förstås utifrån det sammanhang som situationen utspelas i. Trost 

och Levin (2010) skriver att människors definition av den totala situationen utgörs 

av både den situation människan befinner sig och de människor denne interagerar 

med. Omsorgstagarnas varierande åsikter och uppfattningar kring personalens 

bemötande och samspels förmåga kan alltså förstås genom att omsorgstagarna 

befinner sig olika situationer och interagerar med olika människor. Trost och 

Levin (2010) skriver att människan inte besitter en fast karaktär utan att den kan 

variera beroende på vilken situation man befinner sig och vem man interagerar 

med. Därför behöver det inte betyda att personal som inte är omtyckt av en 

omsorgstagare inte är omtyckt av andra omsorgstagare. Det kan bero på att ens 

karaktär varierar mellan olika besök hos olika omsorgstagare.  

     I empirin framkommer att omsorgstagarna ser bemötande som en viktig del av 

en god omsorg, där det som utmärker sig främst är att personalen är trevliga och 

hjälpsamma och gör det som de ska göra. Utifrån Trost och Levin (2010), och ett 

symboliskt interaktionistiskt perspektiv ses mer än språket som en viktig del i den 

sociala interaktionen. Omsorgstagaren interagerar med omsorgspersonalen genom 

det som i symbolisk interaktionism beskrivs som symboler, den hjälpsamhet som 

Eva beskriver kan ses som en symbol för en god omsorg.  Trost och Levin (2010) 

beskriver symboler som ett tecken vilket förmedlar alla berörda i sammanhanget 

en given betydelse, symboler kännetecknas av dess meningsfullhet. Många 

handlingar har en symbolisk innebörd. En omsorgstagare använder sig exempelvis 

av begreppet ”kram” för att beskriva vad som kan karaktärisera ett bra samspel 

och bemötande. Utifrån symbolisk interaktionism kan det förstås som en 

symbolisk handling, en gest som har en viss betydelse för en viss situation och 

berörda parter. Kramen har förmodligen en symbolisk innebörd för både 

omsorgstagaren och den personal som ger kramen. Symboler och symboliska 

handlingar förekommer även under diskussionerna kring kontaktpersonerna och 

dess betydelser samt funktion. Vi kan relatera kontaktpersonens handlingar och 
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gester som symboler. Exempelvis att kontaktpersonen ofta tar sig tid och stannar 

lite längre än den övriga personalen gör för att dricka en kopp kaffe tolkar vi som 

en symbolisk handling. Det är en handling som har en symbolisk och meningsfull 

innebörd för båda parter. För omsorgstagaren kan det betyda en stund med trevligt 

sällskap och möjligheter att få prata med sin kontaktperson om saker som denne 

känner att den kan anförtro åt sin kontaktperson. För kontaktpersonen kan det 

betyda att denne tar sitt uppdrag som kontaktperson på allvar genom att unna sin 

omsorgstagare en trevlig pratstund. I Sveriges kommuner och landsting (2010) 

framkommer att kontaktperson är en av de identifierade faktorerna för framgång 

för att utveckla omsorgsarbetet inom äldreomsorgen. Ingvad och Olsson (1999) 

trycker på vikten av ett bra relationsklimat mellan omsorgstagare och 

omsorgspersonal, där båda parter har symmetriska roller gentemot varandra. 

Exempel på ett asymmetriskt maktförhållande kan ses genom den relation som 

David berättar om där omsorgstagaren i fråga jävlades med honom. Detta sker på 

olika sätt i vardagen vilket David inte alls uppskattade. 

 

5.4 Särskilda boenden och samvaro 

Större delen av respondenterna är inte intresserade av att delta eller orkar inte 

delta i de aktiviteter som anordnas, inte heller intresserade av mötesplatser på 

grund av ett ointresse. Anna och Fredrik har tidigare deltagit i aktiviteterna, Anna 

var tidigare med var 14é dag och tyckte att det var roligt med underhållning, kaffe 

och smörgås, numera menar hon att det inte är någon som hämtar till aktiviteterna. 

Fredrik deltar sällan på aktiviteterna som finns på de särskilda boendena. Calle vet 

inte om det finns några aktiviteter som anordnas. Eva berättar att hon blivit 

erbjuden att delta i aktiviteter men att hon inte varit med då hon istället brukar 

vara var 14:e dag i missionskyrkan och träffa sina vänner vilket hon tycker räcker.  

 

Det varken finns eller vill deltar för jag orkar inte.. Jag har ju, jag har 

ju om torsdagarna, då får jag, är beviljad å de kör ut mig i rullstol på 

stan, - det är ju trevligt.  Ja, absolut (Berit). 

 

- Annordnas det mycket aktiviteter för äldre i Nybro kommun? 
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Nej det finns inte så mycket. Mig spelar det ingen roll jag klarar mig 

själv och så har det alltid varit. Men det finns nog inte så mycket 

(David).  

 

Exempel på Trost och Levins (2010) tolkning av symboler i symbolisk 

interaktionism tar sig uttryck i texten ovan. Respondenterna har fått svara på 

frågor kring aktiviteter och mötesplatser för äldre i nybro kommun. Mötesplatsen 

är tänkt ska symbolisera en plats där de äldre kan träffas och delta i olika 

aktiviteter kostnadsfritt. Av intervjuerna framgår istället motsatsen, det är endast 

ett fåtal respondenter som använder mötesplatserna. Eva berättar att istället för 

mötesplatserna brukar hon gå till missionskyrkan för att träffa sina vänner och 

känna den sociala samvaron. För henne har missionskyrkan samma symboliska 

innebörd som det är tänkt att mötesplatserna ska ha. 

    Tre av sju respondenter uppger att de helst skulle vilja flytta till ett av de 

särskilda boendena om det blev aktuellt för dem. Deras motiveringar är bland 

annat boendets fina läge vid vattnet, trevlig restaurang samt egna erfarenheter av 

boendet sedan tidigare.  

 
Det har jag knappt funderat på än men […] skulle jag väll helst vilja 

flytta till […] Läget är ju väldigt fint och det är trevligt med den där 

stora restaurangen (David). 

 

Två respondenter uppger även dem specifika särskilda boenden som de helst inte 

skulle vilja flytta till. Anledningarna beror bland annat på dåligt rykte samt 

observation från en av respondenterna att omsorgstagarna inte ser pigga ut men 

även på grund av ekonomiska skäl.  

 

bevare mig väl inte […] där sitter de bara å hänger med huvudet på 

sned, inte alls pigga (Calle). 

 

[…] tycker jag har dåligt ryckte så dit skulle jag nog inte vilja flytta 

(David). 
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Vid intervjuerna framkommer av de andra respondenterna att de lever med 

inställningen att det inte spelar någon roll vart de flyttar och att det är något man 

får bekymra sig för när det blir aktuellt. Att omsorgstagarna har olika 

uppfattningar kring vilket boende de helst skulle vilja flytta till om det blir aktuellt 

kan förstås genom det Trost och Levin (2010) beskriver som definitionen av 

situationen. Alla omsorgstagare befinner sig i olika situationer och har fått olika 

intryck av de olika boendena och som i sin tur påverkar hur de väljer att svar på 

frågan. En respondent uppger exempelvis att hon inte skulle vilja flytta till ett visst 

boende för att det är för dyrt för henne, medan en annan respondent uppger 

motsatsen, han skulle verkligen kunna tänka sig att bo där för det verkar vara så 

trevligt och mysig miljö runt omkring. Dessa två respondenter befinner sig i två 

helt olika situationer och är omgivna av helt olika faktorer som påverkar deras 

definition av situation och därmed deras svar på frågan. 

 

5.5 Förändring 

Det framkommer vissa önskemål från omsorgstagarna under intervjuerna 

angående förändring inom äldreomsorgen. En av respondenterna tycker synd om 

hemtjänsten som ibland blir tvungna att cykla hem till omsorgstagarna mitt i 

vintern när det är kallt och halt. Han önskar att personalen hade tillgång till fler 

bilar för de ska varken behöva cykla i det väderlaget eller behöva bruka sina 

privata bilar. Samma respondent föreslår en omorganisering bland 

personalgrupperna då han tycker att det borde finnas separata städ-grupper och 

omsorgs-grupper. Hans tanke är att om man skiljer på dessa grupper så kanske 

personalen skulle hinna städa mer och bättre.  

 

Det behöver ske en förändring med personalen. De är alltid så 

stressade när de kommer hit. Jag skulle helst se att det fanns en 

personalgrupp som enbart tog hand om städningen och en som tog 

hand om den andra omsorgen. Sen måste det även skaffas in fler bilar 

så att flickorna inte behöver cykla hit mitt i vintern för att bilarna inte 

räcker till (David). 

 

Genom Trost och Levins (2010) hörnsten om nuet kan omsorgstagarnas åsikter 

kring denna situation förstås. Denna hörnsten belyser hur tidigare erfarenheter kan 
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påverka respondenternas beteende och ligga till grund för deras åsikter som de 

upplever i dagsläget för omsorgen. Vid intervjun med David uppvisar han ett 

nästintill frustrerande beteende när han talar med ilska i rösten om vilka 

förändringar som han tycker måste ske inom äldreomsorgen. Även de andra 

respondenterna som talar om personalens stressiga arbetsmiljö har ett påtagligt 

medlidande i sina röster som vi anser tyder på att detta är gamla erfarenheter som 

påverkar deras åsikter och upplevelser kring omsorgen än idag. Respondenternas 

tidigare erfarenheter kring upplevelsen av personalen som trevliga personer 

påverkar även deras åsikter kring omsorgen. Eftersom de flesta har tidigare 

erfarenheter av personalen som trevliga och hjälpsamma personer så anklagar 

respondenterna inte personalen när insatserna blir slarvigt utförda eller personalen 

har bråttom och inte hinner stanna på en kopp kaffe. Respondenterna vet sedan 

innan att det snarare är systemet och organiseringen kring personalgruppen som 

borde förändras.  

 

5.6 Sammanfattning 

Johansson (2010) presenterar i tidningen Barometern en granskning av 

kommentarer från omsorgstagarna i Brukarundersökningen och menar att 

omsorgstagarna är nöjda, men vill bli bättre bemötta. Vår studie visar på en 

skiftande och mångfaldig bild av omsorgskvaliteten genom en djupare insikt som 

visar på motsättningar mot den enhetliga bilden av att de allra flesta är nöjda med 

omsorgen.  

     Empirin presenterades genom olika teman: Omsorg, interaktion, särskilt 

boende och samvaro samt förändring. Resultatet visar framförallt på att samtliga 

respondenter anser att äldreomsorgen i Nybro kommun är av god kvalitet och att 

det fungerar bra med hemtjänsten. De är nöjda och ser det som viktigast att 

omsorgspersonalen gör det som de förväntas göra, vilket de även menar att de 

också gör. Under intervjuerna framkommer det motsättningar i att omsorgstagarna 

först säger sig uppleva god omsorg, då stor mängd av empirin pekar på dess 

motsats. Omsorgstagarna uppger att alla i personalen gör så gott de kan. Detta kan 

förstås genom altercasting, en teori som enligt Hewitt (1994) är ett sätt att utöva 

makt. I exemplet med David som upplevde sig ta del av en god äldreomsorg men 
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som hade en omsorgspersonal som jävlades med honom kan förstås genom 

altercasting. Detta genom att omsorgspersonalen i fråga gjorde olika typer av 

handlingar för att problematisera för omsorgstagaren.  

     David uttryckte även under intervjun en brist i omsorgskvaliteten genom att 

han inte får duscha så ofta som han tidigare är van vid. Vidare kan detta förstås 

genom altercasting som enligt Hewitt (1994) menar förutom att utöva makt, 

innebär att personen i fråga vill bli omtyckt av den andre genom att svara upp på 

rollförväntningarna, det vill säga vara som den andre tycker om.  

     Omsorgen utövar altercasting på individen genom att begränsa 

omsorgstagarnas insatser, men då omsorgstagarna står i beroende till 

omsorgspersonalen kan detta göra att de i sitt beteende förstärks eller begränsas av 

omsorgspersonalen utan att de egentligen har möjligheten att motsätta sig detta. 

Hewitt (1994) menar vidare att relationer som finns bygger på ömsesidighet där 

det i vår studie kan förstås genom att omsorgstagarna känner en lojalitet gentemot 

omsorgen, detta då normen innebär att de som har varit hjälpsamma bör man 

hjälpa och helst inte skada. Upprepade former av altercasting, det vill säga 

maktutövande påverkar därför den underordnades upplevelse av sig själv (Ibid). 

Detta kan i sin tur medföra att omsorgstagarna är i viss mån försiktiga då de 

uttrycker vad de upplever sig mindre nöjda med detta då de först menar att de tar 

del av en god omsorg.  

     Omsorgstagarna uppger sig vara nöjda med omsorgen men trycker på att det 

finns brister i form av framförallt stress och slarvigt utförda insatser. Den kritik 

och önskemål om förändring som framkommer under intervjuerna är riktad mot 

omsorgspersonalens arbetsmiljö. Flera omsorgstagare upplever att personalen ofta 

är stressade och har bråttom vid besöken, och att detta ibland brukar resultera i 

slarvigt utförda insatser. En av respondenterna som upplever personalen som 

stressade ger under intervjun råd till hur det skulle kunna ändras. Han tror att 

situationen för personalen och omsorgstagarna skulle förbättras genom att dela 

upp personalens sysslor efter städning och omsorg i olika personalgrupper. Det vill 

säga en grupp skulle ansvara för städningen och en för den mer intima omsorgen. 

Denna idé har sitt ursprung i respondentens egen erfarenhet av att det är samma 

personal som stöttar honom vid dusch och även städar vid ett och samma tillfälle 
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varannan vecka. Då personalen ska hinna utföra mycket på begränsad tid har det 

ibland resulterat i slarvigt utförda insatser, vidare menar en respondent att 

personalen borde ha tillgång till fler bilar då de vid ett flertal tillfällen har hänt att 

de har behövt cykla mitt i vintern men också använt sina egna bilar.  

     Under temat ”interaktion” framkommer det att omsorgstagarna uppskattar när 

personalen är glada och trevliga vid besöken och de använder ofta begreppet 

hjälpsamhet för att beskriva vad som karaktäriserar ett gott bemötande. De flesta 

tycker att personalen lyssnar och bemöter deras önskemål och åsikter väl. Många 

omsorgstagare uppskattar när mötet med omsorgspersonalen känns behagligt och 

inte så spänt eller påtvingat. De uppger även att det är trevligt när de kan ge 

varandra en kram någon gång ibland för att visa sin tacksamhet. Viss personal 

hjälper omsorgstagarna med småsaker som faller lite utöver den avtalade hjälpen, 

exempelvis som att ta in posten eller hjälp med deklarationen. Det uppskattas 

väldigt mycket från omsorgstagarna och det är bland annat vad de anser bidra till 

god omsorgskvalitet.  

     Trost och Levin (2010) talar om symboler i deras tolkning av symbolisk 

interaktionism. Empirin visar att det är så mycket mer än språket som kan 

innebära ett gott bemötande. En kram eller en kopp kaffe kan ses som symboler, 

vilket kan symbolisera något väldigt betydande och värdefullt för många av 

respondenterna. Omsorgstagarnas kontaktperson spelar även en betydande roll för 

en del av respondenterna. Kontaktpersoner karakteriseras enligt följande; det är 

dem som tar sig lite extra tid med omsorgstagaren. Men också genom hjälp att få 

svar på frågor och ordna med praktiska saker så som att beställa hygienartiklar 

mm.    

     Under temat särskilt boende framkom det att det finns ett särskilt boende i 

Nybro kommun som är mest populärt hos respondenterna, om de fick välja.  

Anledningen menar respondenterna är att det är vackert beläget vid vattnet och 

nära tillgång till allmän restaurang. En del respondenter ser relevant utbildning 

som viktigt, men för de flesta respondenter spelar det ingen roll utan det viktigaste 

är att de gör det de ska samt att de är trevliga och hjälpsamma.  

     Det som generellt framkommer i empirin kan främst ses utifrån Trost och 

Levin (2010) samt Hewitts (1979) tolkning av symbolisk interaktionism och dess 
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ena hörnsten, definitionen av situationen. Hewitt (1979) beskriver människans 

agerande och beteende som situationsbundet och kan enbart förstås utifrån det 

sammanhang som situationen utspelar sig i. Trost och Levin (2010) skriver att 

människors definition av den totala situationen utgörs av både den situation 

människan befinner sig och de människor denne interagerar med. Alla 

respondenter visar sig ha olika uppfattningar om äldreomsorgen och vad som 

anses vara omsorgskvalitet. Även om det förekommer gemensamma åsikter om 

vissa företeelser så beror deras olika uppfattningar på vem de interagerar med och 

i vilket sammanhang, den totala situationen.  
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.6. Avslutande diskussion 

Genom vår verksamhetsförlagda utbildning har vi fattat intresse för 

kvalitetsutveckling inom främst äldreomsorgen. Vi har genom tidigare forskning 

uppmärksammat att det förekommer en hel del kvantitativa brukarundersökningar 

men också mycket forskning vad gäller omsorgspersonalens upplevelse av 

äldreomsorgen. Utifrån det valde vi att göra en kvalitativ studie med 

omsorgstagarna i fokus där de själva får berätta och dela med sig av sina tankar 

och åsikter kring den äldreomsorg som de tar del av. Även Højlund (2005) 

poängterar att det finns allt för få studier som utgår ifrån de äldre själva. Genom 

studien har vi fått en ökad inblick i vad omsorgstagarna värderar och anser är 

omsorgskvalitet men även vad de tycker det är som behöver förändras.  

     Syftet med vår studie var att ur omsorgstagarnas perspektiv förstå vad som 

anses vara omsorgskvalitet inom äldreomsorgen. Frågeställningarna i studien har 

varit; Vad som kännetecknar ett bra möte med personalen och även vad 

omsorgstagarna anser att äldreomsorgen i Nybro kommun behöver ändra på.  

     Eftersom studiens syfte var att skapa förståelse för vad som kan anses vara god 

omsorgskvalitet och frågeställningarna enbart kan besvaras med ingående och 

detaljerade svar från respondenterna så har vi valt att använda kvalitativ metod i 

form av semistrukturerade intervjuer som verktyg i vår studie. Studien resulterade 

i ett rikt och omfattande intervjumaterial från sju omsorgstagare i Nybro kommun, 

från fyra olika geografiska hemtjänstområden, som alla har delgett sina åsikter 

och upplevelser av äldreomsorgen. Genom intervjuerna med omsorgstagare har vi 

fått en djupare insikt i äldreomsorgen i Nybro Kommun. Vår studie visar på en 

mer skiftande och mångfaldig bild av omsorgskvaliteten och bemötanden än vad 

som framkommer i Brukarundersökningen (2010). Brukarundersökningen (2010) 

ger en mer enhetlig bild av att de allra flesta är nöjda med omsorgen vilket vår 

studie genom en djupare insikt visar på vissa motsättningar.  

    Johansson (2010) presenterar i tidningen Barometern en granskning av 

kommentarer från omsorgstagarna i Brukarundersökningen (2010). Där framkom 

att omsorgstagarna är överlag nöjda med omsorgen men vill bli bättre bemötta 

(Johansson (2010). Empirin i vår egen studie visar på att grunden till god 
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omsorgskvalitet framförallt handlar om personalen och dess bemötande. Vid en 

första anblick av vårt material tycktes alla respondenter vara väldigt nöjda med 

den omsorg som de får men vid en närmre anblick visades vissa motsägelser. 

Exempel på dessa situationer var slarvigt utförda insatser och stressiga besök. Allt 

det negativa kring äldreomsorgen i Nybro kommun som kom fram i empirin 

grundar sig främst i stress hos personalen. Stressen påverkar personalen, 

bemötandet och insatserna. Hewitt (1994) använder sig av överordning och 

underordning i relation till makt, detta kan hjälpa oss att förstå omsorgstagarna 

som underordnade omsorgspersonalen vilket i sin tur kan vara en orsak till varför 

omsorgstagarna håller tillbaka sin kritik kring omsorgskvaliteten vid 

brukarundersökningen. 

     Det finns även individuella skillnader kring upplevelsen av omsorgskvaliteten 

vilket visar sig då vissa respondenterna belyser en känsla av ett rutinmässigt utfört 

omsorgsarbete. Dessa motsättningar och skillnader av upplevelser har visat sig 

genom de övergripande frågor vi ställt kring handlingsutrymme och bemötande, 

vilket tar sig uttryck i den interaktion som sker mellan omsorgstagare och 

omsorgspersonal. Studien visar att omsorgstagarna lyfter en rad motsättningar i 

upplevelsen av omsorgskvalitet kring den mottagna omsorgen vilket är intressant 

då detta inte framkommer tydligt i Brukarundersökningen 2010. Där visas 

resultatet att omsorgstagarna är övervägande positiva. De flesta respondenterna i 

vår studie är överlag nöjda med den omsorg som de får från hemtjänsten men 

menar att det behövs en förändring i framförallt den arbetsmiljö som 

omsorgspersonalen arbetar i. Omsorgstagarna upplever stress som en negativ 

faktor för både omsorgskvalitet, bemötande och utförande av insatser. Detta har vi 

fått fram genom att använda teori om symbolisk interaktionism och altercasting 

     I Damberg (2010) ges en bild av att Nybro kommun har ett förhållningssätt 

som syftar till att omsorgstagarna ska vara så delaktiga som möjligt i utförandet 

insatserna och att personalen främst ska stötta den enskilde. I vår studie har vi sett 

resultat som pekar på att detta förhållningssätt inte verkar vara möjligt för 

personalen att tillämpa i praktiken. Förhållningssättet är tänkt att öka 

omsorgskvaliteten då personalen enligt vår studie är stressade verkar de inte finna 

någon tid att bruka förhållningssättet gentemot omsorgstagarna. 
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6.1 Förslag till vidare forskning 

Vår studie bidrar med viktig kunskap då vi genom intervjuer med omsorgstagarna 

lyssnat på enbart deras berättelser om upplevelsen kring äldreomsorgen. Det finns 

mycket forskning som belyser omsorgen ur omsorgspersonals- och 

administrativas perspektiv varav det är av vikt att belysa omsorgstagarnas 

upplevelse av vad som genererar kvalitet inom äldreomsorgen. Som vi tidigare 

nämnt i uppsatsen utförs det regelbundet brukarundersökningar i alla kommuner i 

Sverige. Där får omsorgstagarna möjlighet att delge sina åsikter genom enkäter, 

men också i viss mån genom kommentarer. För Nybro kommun som såväl alla 

kommuner i Sverige är det av vikt att arbeta med och utveckla det kvalitetsarbete 

som uttrycks i Socialtjänstlagen 2001:453, 3 kapitlet 3 § (Sveriges Riksdag 2011). 

Äldreomsorgsminister Maria Larsson uttrycker i den debattartikel vi tidigare 

nämner i problemformuleringen att kommuner bör arbeta självständigt och 

jämföra sig med andra för att utveckla kvaliteten i omsorgsarbetet. 

     Genom intervjuer med omsorgstagarna kan insikten och förståelsen för 

omsorgstagarnas omsorgssituation ytterligare fördjupas. Vår studie visar att 

omsorgstagarna inte är så nöjda som de först uppger sig vara. Omsorgstagarna 

uttrycker brister som t ex. stress vilket är av relevans att arbeta med för att 

utveckla kvaliteten inom omsorgsarbetet.  

     Därför anser vi att det är av vikt att vidare undersöka omsorgstagarnas 

upplevelser mer djupgående som ett komplement till Brukarundersökningarna. 

Detta för att utveckla och kvalitetssäkra omsorgsarbetet i Nybro Kommun i 

enlighet med Socialtjänstlagen (Riksdagen 2011).  
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Bilaga 1 

 
 
 
                                    Institutionen för Socialt Arbete. 

 

Informationsbrev 

Hej, vi är två studenter som läser socionomprogrammet, termin 6 på 

Linneuniversitet i Kalmar. Vi har nyligen inlett arbetet med vår C-uppsats som 

ska handla om hur du som omsorgstagare upplever den omsorg som du har och 

hur du ser på omsorgskvalitet inom äldreomsorgen. Vår förhoppning är att du som 

omsorgstagare kan tänka dig att delta i en intervju där du får dela med dig av dina 

upplevelser och tankar kring äldreomsorgen i Nybro kommun. Under intervjun 

kommer vi att ställa frågor kring följande tema: 

- Vad anser du är omsorgskvalitet inom äldreomsorgen? 

- Vad kännetecknar ett bra möte med omsorgspersonalen? 

- Hur kan äldreomsorgen i Nybro kommun förbättras? 

 

Din medverkan i undersökningen är självklart frivillig och du har alltid möjlighet 

att avbryta din medverkan när som helst under pågående studie. Intervjun 

beräknas ta ca 30 - 40 minuter och kommer att spelas in för att vi lättare ska 

kunna återge informationen korrekt. Materialet kommer även att kodas och 

förvaras säkert för att du som person inte ska kunna identifieras. Efter avslutad 

studie kommer materialet att förstöras. Din medverkan är mycket betydelsefull för 

vårt arbete och vi hoppas att du vill medverka i vår studie. Vid frågor eller 

synpunkter är du välkommen att höra av dig till oss eller vår handledare.  

Med vänliga hälsningar: 

Emelie Ingvarsson  Emmie Söderqvist 

Kontaktuppgifter:  Kontaktuppgifter: 

Emelie Ingvarsson  Emmie Söderqvist 

ei22az@student.lnu.se  es22mb@student.lnu.se 

Tel: 073-801 99 86  Tel: 073-808 16 95  

 

Handledare: 

Uffe Enokson 

Linnéuniversitetet, Växjö 

Institutionen för socialt arbete 

uffe.enokson@lnu.se   

Tel: 0470 – 76 74 97 

 

mailto:ei22az@student.lnu.se
mailto:es22mb@student.lnu.se
mailto:uffe.enokson@lnu.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide: 

Bakgrundsfrågor: 

Hur länge har du varit beviljad insats/insatser från äldreomsorgen? 

Nuvarande insatser? 

Vid hur många tillfällen per dag får du stöd? 

Vad anser du är god omsorg? 

 

Tema 1: trygghet, social samvaro och aktiviteter 

Får du den omsorg du känner att du behöver, mer eller mindre stöd? 

Känner du att den hjälp du får av omsorgen skapar trygghet för dig? 

Får du känslan av att de insatser du är beviljad är individuellt utformade för att 

passa just dig? 

Anordnas det mycket aktiviteter för äldre i Nybro kommun? 

Finns det någon mötesplats där du kan delta i aktiviteter?  

Har du en kontaktperson? 

Hur ser din relation ut med kontaktpersonen jämfört med annan personal? 

Vilken betydelse har kontaktpersonen för dig? 

 

Tema 2: Omsorgspersonal 

Är du nöjd med omsorgens utförande, vad kan bli bättre? 

Är det viktigt för dig att personalen kommer på de tider som ni har bestämt? 

Om de blir försenade, hör de då av sig till dig? 

Får du hjälp inom vad du anser är rimlig tid när du larmar? 

Anser du att du och personalen har ett välfungerande samspel och hur viktigt är 

det för dig? 

Kan du ge exempel på välfungerande respektive bristande samspel? 

Vilka egenskaper ser du som viktiga hos personal? 

Vilka egenskaper anser du är sämre hos personal? 
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Hur bemöter personalen dig och dina tankar? 

Blir du bemött med respekt? 

Upplever du att personalen lyssnar på dig? 

Förstår personalen dina önskemål? 

Hur viktigt är det för dig att personalen har rätt utbildning när de kommer hem till 

dig? 

 

Tema 3: Service och förändring 

Har du fått information om vem du ska vända dig till vid olika frågor? 

Är det lätt att få tag på respektive tjänstemän på området? (biståndshandläggare, 

enhetschef m.m.) 

På vilket sätt kan äldreomsorgen i Nybro kommun förbättras? 

Känner du till något pågående förändringsarbete? 

Är det något äldreboende i Nybro kommun du helst skulle vilja flytta till om det 

blev aktuellt för dig? Vilket? Varför?  

Är det något äldreboende i Nybro kommun du inte skulle vilja flytta till? Vilket? 

Varför? 

Hur tycker du att den ideala äldreomsorgen ser ut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


