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Abstract 

 

Author: Linda Fransson & Betty-Graze Gustafsson  

Title: Care quality in the elderly - A concept of development [Translated title]  

Supervisor: Jan Petersson 

Assessor: Ulf Drugge 

 

 

This study is based on interviews with heads of unit, care staff and senior representatives from 

a total of six people. We have in this study directed our focus on care quality in the elderly as 

a concept in development. It appears, when the elderly do not have any dependents, it is even 

more important that staff supports some extra where no relatives are involved. 

Quality of life is the broader concept of good quality care and where a good quality of care is 

a necessary condition for a good quality of life. According to the social services care is the 

target that older people will live a good life and be allowed to live in a safe environment, 

which we intend to investigate in this study. Opportunity for greater influence should now be 

given to older people and their families on how interventions should be designed and 

implemented. What our interviews point out is that the focus is on the relational level and not 

on the material plane, as demonstrated in our study. In relation to our questions, we believe 

we have got a good foundation for what good care quality stands for. 

 

Keywords: quality, competence, care quality, the elderly, care staff. 

Nyckelord: kvalitet, kompetens, omsorgskvalitet, de äldre, omsorgspersonal. 
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Förord  

 

Först och främst vill vi tacka alla inblandade och inspirerande verksamhetschefer, 

omsorgspersonal och personer ifrån pensionärsråd som vi varit i kontakt med under detta 

arbete. Utan era erfarenheter, upplevelser ifrån verkligheten så hade denna studie varit svår att 

genomföra. Vi tackar även för att vi har fått använda oss av er tid och att ni så utförligt har 

beskrivit det som ni anser är god omsorgskvalitet.  

 

Vi vill även tacka vår mycket trevliga och som vi tycker mycket kompetenta handledare Jan 

Petersson, för att du stöttat oss genom denna studie, samt gett oss positiv uppbackning och 

breddat våra perspektiv. Ett stort tack går även till våra helt underbara familjer som har stått 

ut med att vi inte varit så närvarande i vår brist på tid och framförallt är detta riktat till våra 

barn. Vi tackar er alla för att ni stått ut med vår ångest och upprördhet i vårt skrivande.  

Framförallt vill vi tacka varandra för att vi klarat av detta när vi i våra känslostormar både 

varit sura, gråtit och skrattat tillsammans på denna väg tillsammans för att komma till slutet i 

detta arbete.  

 

 

Tack! 

 

Betty-Graze & Linda 

 

Våren 2013 
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1. Inledning 
 

I värdighetsutredningen (SOU 2008:51) kan vi läsa att utredningen har två viktiga delar. Den 

första delen handlar om att verksamheten ska inrikta sig på att de äldre ska få leva ett värdigt 

liv. Den andra delen handlar om att de äldre ska kunna känna trygghet och meningsfullhet i 

tillvaron. Genom den nationella värdegrundens införande 1 januari 2011 har det vuxit fram 

nya synsätt för hur omsorg på särskilda boenden ska erbjudas. Möjlighet till större inflytande 

för hur insatser ska utformas och genomföras ska nu ges till äldre personer och dess anhöriga. 

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen gäller alla kommuner och verksamheter som 

utför äldreomsorg enligt socialtjänstlagen och framhålls som ett kvalitetsbegrepp 

(Socialstyrelsen 2012). Värdighetsutredningen bygger vidare på socialtjänstlagens principer, 

verksamheten skall bygga på de äldres rätt att själva få bestämma om sina egna behov 

gällande omsorgskvalitet. Värdighetsutredningen kan förstås utifrån ett upprepat missnöje om 

kvaliteten i äldre omsorgen, där exempelvis Lex Sarah är ett redskap som används för att öka 

kvalitet. I socialtjänstens omsorg är målet att äldre personer ska få leva ett gott liv samt ges 

möjlighet att bo under trygga förhållanden. Gemenskap bör underlättas genom en aktiv och 

meningsfull tillvaro med andra på exempelvis särskilda boenden (Socialtjänstlagen 

2010:453). 

 

2. Problemformulering 
 

Utifrån egna erfarenheter har vi sett att tolkning av ”god"
1
 omsorgskvalitet för äldre

2
 på 

särskilda boenden ser olika ut. Vi finner det därför intressant att i en undersökning studera två 

kommuner för att se om det finns gemensamma synsätt i uppfattningen av god 

omsorgskvalitet. 

 

Då den nationella värdegrunden visar på vikten av delaktighet för de äldre och deras anhöriga 

är detta upp till personalen på de särskilda boendena att bjuda in till dialog. Tidigare forskning 

visar, att vid särskilda boenden där anhöriga varit aktiva och engagerade mår de äldre bra. 

Detta kopplas till att äldre som har någon som står upp för dem och för deras talan är de som 

mår allra bäst. Pot et al. (2001); Friedman et al.(1997); Friedman et al.(1999) samt 

                                                 
1
 I undersökningen använder vi oss av begreppen ”god” där god används exempelvis då informationen hämtats 

ur lagtext eller socialstyrelsens dokument. ”God” använder vi oss av då begreppet är fyllt med en innebörd, då 

tolkningen om vad som är ”god” omsorgskvalitet är gjord. 
2
 I vår undersökning innebär äldre personer, personer som är över 65 år. 
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Rennemark (2004)  tar alla upp anhörigas betydelse för de äldre, då anhöriga påverkar de 

äldres liv genom sin närvaro men även med sin frånvaro. Ljungbeck (2012) belyser 

omsorgspersonalens betydelse för att de anhöriga ska känna trygghet och i Socialstyrelsen 

(2005) kan vi läsa om vikten av att anhöriga får vara delaktiga i planerandet av insatserna till 

de äldre. Anderberg (2009) tar upp frågan om värdighet och vikten av att se individens behov 

i varje unikt fall. Detta anknyter till kärnvärdet och situationsanpassning som sedan länge 

varit ett professionellt kärnvärde i omsorgen (Blomberg och Petersson 2011 s. 29). 

 

Payne (2010) menar att verkligheten är framställd som en social interaktion mellan 

människor. Genom att vi konstruerar olika synsätt på vad som är det sanna skapar vi processer 

för att bevara det vi anser vara rätt eller orätt. Personalen är styrd av organisationens krav och 

förväntningar, men även av lagar och andra dokument (Svensson et al. 2008). Här har 

anhöriga ett friare sätt att se på hur omsorgskvalitet ska ges. Det är vanligt att de dåliga 

sidorna av vård och omsorg rapporteras i massmedia, så som vårdskandaler och missnöje. 

Trycket på kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen, från massmedia och anhöriga, har gjort att 

pressen till att skapa god kvalitet har ökat kraftigt. Det positiva inom äldreomsorg ges sällan 

något utrymme i media, vilket kan påverka uppfattningen om kvalitet i omsorgen.  

 

Idag diskuteras kvalitet utifrån fokus av kompetens, som ses som ett universalmedel för ökad 

kvalitet. Resultatet av detta kan då bli att personal med formell kompetens blir mer utbytbar i 

förhållande till den informella kompetensen, där det inte är lika enkelt att byta ut personal. 

Det finns tre aspekter på kompetens: vad man ska kunna? vilket är ett utryck för 

omsorgstagarnas behov. Vad ska man göra? – ett uttryck för omsorgsarbetet, och hur ska man 

förhålla sig till omsorgstagarna? – vilket är ett utryck för omsorgsrelationen. En 

professionalisering skulle kunna leda till att de professionella på ett emotionellt sätt avskiljs 

ifrån omsorgsmottagarna och försvårar den nära relationella delen i arbetet, vilket gör att den 

relationella kvaliteten blir lidande. Samtidigt så beskrivs frånvaro av formell kompetens som 

ett framtida hot mot äldreomsorgen utifrån ett antagande om att det finns en relation mellan 

kvalitet och kompetens (Damberg 2010 s. 8, 30, 39, 84). 

 

Genom att utgå ifrån begreppen kvalitet och kompetens har vi för avsikt att öka förståelsen 

för vad som uppfattas vara ”god” omsorgskvalitet. Kvalitet inom äldreomsorg omfattas dels 

av bemötande av de äldre men även hur omsorgen utförs. Kompetens anknyter till att personal 

kan ha teoretisk utbildning men även erfarenhet. Relationell och materiell kvalitet är alltså 
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båda komponenter i ”god” omsorg, där vi är intresserade av hur de samverkar (prop. 

2009/10:116 s. 28-30; Hammare, 2004, s. 19-27). 

 

Efter den nationella värdegrundens införande 1 januari 2011 ska äldre personer och dess 

anhöriga ges möjlighet till ett större inflytande för hur insatser ska genomföras och utformas. 

I vår uppsats vill vi lägga fokus på vad som uppfattas vara god omsorgskvalitet och hur 

arbetet med omsorg formas kring de äldres vardag för att de ska finna livskvalitet.  

  

2.1 Syfte 
 

Vårt syfte är att undersöka uppfattningen om vad som är god omsorgskvalitet och hur 

omsorgskvalitet skapas i det dagliga arbetet med de äldre.   

2.2 Frågeställningar 
 

- Vad har personal för uppfattning om ”god” omsorgskvalitet för de äldre? 

- Finns det en enhetlig uppfattning om omsorgskvalitet inom organisationerna? 

- Hur ser personal på sambandet mellan kvalitet och kompetens? 

- Vad har pensionärsrådet för uppfattning om ”god” omsorgskvalitet för de äldre? 

- Hur avvägs relationell kvalitet mot materiell kvalitet? 

- Hur materialiseras alla honnörsord? 

 

Vi har valt att se på organisationens beskrivning av hur man ser på vad som är god 

omsorgskvalitet och hur den skapas. Vi har alltså inte valt ett brukarperspektiv. För att, trots 

detta, få viss distans till organisationens utsagor har vi valt att lyssna till pensionärsrådens 

uppfattning i ämnet. 

 

2.3  Disposition 
 

I kapitel 3 presenteras tidigare forskning, äldreomsorgens utveckling och inriktning och om 

omsorgens betydelse för den enskilde personen. I kapitel fyra beskrivs de teoretiska begrepp 

som används i undersökningen. I det femte kapitlet beskrivs de metodologiska överväganden 

samt det metodiska tillvägagångssättet i undersökningen. Kapitel sex ägnas till att beskriva 

resultatet av undersökningen. I detta kapitel beskrivs även analysen av resultatet. I det sjunde 
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kapitlet sammanfattas undersökningen i examensarbetet samt förs en slutdiskussion. I det 

åttonde och sista kapitlet ges förslag till vidare forskning. 

 

3. Tidigare forskning 
 

Här gör vi en kortare sammanfattning där vi beskriver hur situationen för de äldre sett ut från 

tidigt 1930 tal fram till 2000 talet.  

3.1 Äldreomsorgens utveckling och inriktning 
 

För att göra en kortare historisk tillbakablick på äldreomsorgen och dess innebörd kan vi se 

att i början av 1900- talet låg det främsta ansvaret för omsorg av de äldre på familjen, vilket 

var naturligt i jordbrukssamhället där flera generationer bodde tillsammans. För dem som inte 

hade någon som sörjde för dem innebar hög ålder fattigdom och stöd från fattigvården. På 

1930-talet byggdes det svenska folkhemmet och nu var målet att alla skulle leva i ett skinande 

blankt hem. Samhället gick mot ökad urbanisering och industrialisering, omsorgen av de äldre 

som inte klarade sig själva fick samhället ta över. Paketlösningar i form av ålderdomshem var 

det som erbjöds de äldre, i detta som anses vara upp starten av modern social omsorg. Arbetet 

med omvårdnaden av de äldre sågs som oglamoröst och utan status (Ahlman et al. 1995, s.43–

59). Tänkvärt är att ända fram till 1947 tillhörde ålderdomshemmen fattigvården i Sverige 

(Westlund och Edvardsson 1998).  Ett genomförande av riktlinjerna för de äldre skulle få bort 

den fattigvårdskaraktär som fanns på hemmen. Det angavs att kvaliten skulle vara så hög att 

ålderdomshemmen blev tilltalande för alla och att antal platser skulle vara många så att alla 

vårdbehövande skulle få plats (Edebalk 2003, s. 145)  

 

Under följande period beslutades det att det skulle byggas fler ålderdomshem.  

Damberg (2010) beskriver att under 1950-60 - talet förväntades personalen inom äldreomsorg 

vara hängivna sitt arbete. Omsorgsarbetet sågs också som ett sätt att stötta kvinnorna att 

komma ut på arbetsmarknaden. Arbetet var tydligt riktat mot vård, ålderdom kopplades till 

sjukdom. Omsorgsarbetet inriktades mot hjälp till självhjälp, där de som arbetade med 

omsorgen skulle stötta de äldre i deras liv. Forskning visar att denna hjälp till självhjälp blev 

svårhanterlig, då det fanns olika uppfattningar om vad omsorgsarbetet innebar mellan 

omsorgspersonal och omsorgsmottagare. Omsorgsmottagarna kunde önska att hemmet skulle 

skötas medan omsorgspersonalens fokus låg på att stötta i fysiska begränsningar.  Bakgrunden 

fanns i omsorgsmottagarens rätt att få bestämma vad de skulle ha för stöd i sin dag gällande 

sina fysiska och psykiska brister samt deras rätt att få åldras i ett skinande rent hem. Den 
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materiella välfärden började nu också att kompletteras med frågor om relationell kvalitet 

(Damberg 2012, s. 9). 

 

Fram till mitten av 1970-talet utökades platserna på ålderdomshemmen, därefter har platserna 

åter igen minskats i förhållande till antalet äldre i samhället.  Liknande utveckling har även 

skett i hemtjänstens verksamhet, där introduktion av en ny typ av verksamhet gav en 

explosion i utvecklingen, därefter stagnation och tillbakagång (Westlund och Edvardsson 

1998, s.10-14). Vanligen var de som utförde arbetet i hemmet en granne eller någon annan 

som kände den äldre väl, de kallades hemsamariter. Hemsamariterna kunde planera dagen 

med de äldre och kombinera detta med sitt egna hushålls arbetsuppgifter. Under mitten av 70- 

talet utvecklades forskningen kring omvårdnad och sjuksköterskornas utbildning började nu 

genomföras på högskolan, kompetens och kvalitet kopplades ihop (Ahlman et al. 1995, s. 57-

60).  

 

Socialtjänstlagen som trädde i kraft 1982 gav de äldre ökad möjlighet att bo och leva 

självständigt i det egna hemmet med stöd av hemtjänsten. Äldreomsorgen som i och med 

ålderdomshemmen var av institutionsbaserad karaktär började nu närma sig individuella 

lösningar för de äldre, omsorgsdelen betonades (Ahlman et al. 1995). Hemtjänsten gynnades 

och ålderdomshemmen fick stå tillbaka. En bild av hemmaboendeideologi och 

kvarboendeprincipen presenterades som det bästa valet. Detta medförde att hemtjänsten 

byggdes ut som ett komplement till ålderdomshemmen. Här framfördes honnörsord som 

integritet, kontinuitet samt att de äldre önskade att bo kvar hemma. Ålderdomshemmens 

status av ”fattigvårdskaraktär” ärvs av hemtjänsten där kvarboendeprincipen blir till en 

orimlighet (Edebalk och Petersson 1987, s. 567).  I hemtjänstens verksamhet kan det ses en 

tydlig tillbakagång under 1980-90 talet i fråga om utförda arbetstimmar när personkretsen 

minskade. Dock kan en tydlig utbyggnad ses då det är färre som får stöd från hemtjänsten 

men de som får stöd behöver allt fler timmar och mer insatser. Under 1980-90 talet ökar 

servicetjänster inom äldreomsorgen då hemtjänst utökar verksamheten med trygghetslarm och 

matdistribution. I och med ädelreformen så kom kvarboendeprincipen att få ännu en innebörd 

där den äldre, efter förflyttning till ett särskilt boende, skulle kunna få bo kvar på resten av sitt 

liv, för att inte behöva flytta mellan olika särskilda boende. I samband med ädelreformen gick 

verksamheten över från landsting till kommun 1992 (Westlund och Edvardsson 1998, s. 12; 

SOU 2003:91, s. 302). Kraven på den kommunala hemtjänsten blev omfattande då många 

patienter från långvården nu istället skulle vårdas i hemmet. Fortfarande fanns ett omfattande 
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fokus på det sjuka och vad som inte kunde göras, att sköta hemmet så det var rent och snyggt 

var av hög prioritering för de som arbetade med de äldre (Ahlman et al. 1995). I mitten på 

1990-talet ansåg kommunerna att verksamheterna skulle lågprioritera dem som behövde 

serviceinsatser så som städhjälp och istället fokusera på de äldre som hade ett omfattande vård 

och omsorgsbehov (Westlund och Edvardsson 1998, s. 13). Svenska kommunförbundets 

äldreberedning (1999) anser nu att i stödet till anhöriga så bör arbetssättet förflyttas från 

myndighetsinriktning till individ- och relationsfokusering, och på det sättet flytta 

utgångspunkten i de allmänna insatssystemen till att bearbeta samt förstå relationer mellan 

omsorgsgivare, närstående och den äldre människan (SOU 2003:91, s. 349).  

 

Under 2000-talet görs ett flertal utredningar kring vad som är ett värdigt liv för de äldre. Ur 

detta växte den nationella värdegrunden fram som togs i bruk i januari 2011. Den nationella 

värdegrunden upplyser om vikten av meningsfullhet och självbestämmande samt rätten att få 

vara delaktig i utförande och genomförande av de insatser de äldre är i behov av för att erhålla 

ett skäligt liv. Idag är äldreomsorgen individcentrerad där fokus bör ligga på den enskilde 

äldre att rätt omsorg ges vid rätt tidpunkt och den relationella kvaliteten sätts i fokus 

(Socialstyrelsen 2011) 

 

Det är intressant att se hur uppfattningen förändras om vad för funktion äldreomsorgen ska ha 

i samhället och för de enskilda äldre. Sammanfattningsvis kan vi se att över tid förändras 

uppfattningen om vad, hur och i vilken omfattning äldre personer med behov av stöd ska 

tillgodoses detta. Från i början av 1900-talet då ansvaret låg på familjen och den sociala 

omsorgen och omvårdnaden var fokus. Vid tiden för det svenska folkhemmets inträdande och 

samhällets ökade ansvar för de äldre började fokus mer ligga på att det skulle vara rent och 

snyggt, ålderdomshem där alla äldre fick samma stöd växte fram. Fokus flyttar sedan mot att 

ålderdom förknippas med sjukdom – omsorgen om de äldre fokuserade på vård. Under en 

period ökade serviceinsatserna för att sedan åter minska och fokus riktas än en gång mot vård 

och omsorg. På senare tid ses en återgång till att även det sociala behovet ska tillgodoses och 

att de enskilda äldre ska få en större möjlighet att själva påverka hur och när omsorg ska ges. 

Över tid förändras uppfattningen om det är materiell eller relationell kvalitet som räknas som 

god omsorgskvalitet.  
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3.2 Omsorgens betydelse för de äldre 
 

Omsorg handlar om att en person på grund av nedsatt funktionsförmåga är beroende av någon 

annans stöd och hjälp för att klara sin vardag. Detta är en asymmetrisk form av omsorg där en 

överordnad, ger en underordnad omsorg. Det är detta som kallas omsorgsarbete och det är 

denna del av omsorg som kan professionaliseras och som är aktuell inom exempelvis 

äldreomsorg. Uppfattningen om vad som är yrkesmässig social omsorg förändras, men det 

finns några teorier som är gemensamma. Omsorg är något som ges mellan två personer  

en som ger, vilken engagemanget ligger hos, och en som tar emot, vilken avgör om 

medbestämmande och delaktighet är tillräcklig. Målet för omsorgen är livskvalitet
3
 och 

välbefinnande (Johansson 2007, s. 11). Livskvalitet är det vidare begreppet, men vi tar 

utgångspunkt att omsorgskvalitet är ett nödvändigt villkor för en god livskvalitet. 

 

I Parker et al. (2004) utgår artikelförfattarna från att miljö och aktiviteter ska kompensera de 

äldres fysiska eller kognitiva svagheter. I artikeln har de funnit betydande positiva 

förbindelser mellan flera aspekter av boendemiljön och de boendes livskvalitet. Många äldre 

personer som bor på särskilda boenden tillbringar den mesta tiden inomhus. En fundering 

skulle kunna vara att den fysiska miljön är relaterad till levnadsvillkor
4
 och värdegrund eller 

att det är ett samspel mellan vården och den fysiska miljön, vilket påverkar levnadsvillkoren. 

Författarna tar även utgångspunkt på hur många omsorgsplatser det finns på olika särskilda 

boenden samt hur varje enhet ser ut i sin uppbyggnad och om det visar tydliga tecken på 

standardiserad service istället för att se till individualisering.  

 

I Pot et al. (2001) lyfts det fram hur viktigt bemötandet och omsorgen av äldre personer med 

demenssjukdom är. I artikeln redovisas att de äldre dementa som blev omhändertagna av sina 

makar var de som mådde bäst samt var de som blev minst institutionaliserade. Resultaten 

visar att de äldre som hade äkta makar som var mer involverade i sina anhöriga med 

demenssjukdomar påverkades i positiv riktning, jämfört med de som inte var lika engagerade 

i mötet och omsorgen, vilket medförde att försämringen för de demenssjuka gick snabbare. 

 

Friedman et al. (1997) skriver i sin artikel om mönster i delaktighet som individanpassning, 

samhörighet för familj, personal och engagemang. Där syftet med studien är att undersöka om 

det finns ett mönster för om och hur familjens inblandning påverkar de äldre som bor på 

                                                 
3
 Livskvalitet är en subjektiv upplevelse. 

4
 Levnadsvillkor innebär omständigheter vi lever under, det är en objektiv beskrivning. Levnadsvillkor är 

avgörande för hur livskvaliteten är, vilket är den subjektiva upplevelsen. 

http://search.proquest.com.proxy.lnu.se/socialservices/indexinglinkhandler/sng/au/Parker,+Chris/$N?accountid=14827
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särskilt boende. Vidare undersöks det hur personalen och familjen interagerar med varandra 

samt om familjerna upplever det som bra eller besvärande. Det som framkom var att de 

familjer som engagerade sig mycket var också de som fick större gensvar på sina önskningar 

för sina äldre på särskilda boenden genom ett gott samarbete med personal. Problem som kom 

upp till diskussion var oftast de äldres vård, deras rättigheter och problem beträffande 

värdighet. Det kunde handla om frågor som att omsorgspersonalen inte hjälper de äldre 

tillräckligt med aktiviteter och sysselsättningar som i detta ska ge brukaren möjlighet att 

behålla sin unika personlighet och identitet. Det framkommer även att det fanns problem med 

att personal inte erkände de boendes särskilda behov exempelvis extra stöd i vardagen för att 

behålla kroppsliga funktioner. Vidare kom det även fram bekymmer som rörde säkerheten, så 

som att de äldre lämnades ensamma i måltidssituationer utan att ha förmågan att klara ut 

situationen på egen hand. 

 

I Friedman et al. (1999) beskrivs det att det finns olika sätt för anhöriga att hantera äldre 

närståendes flytt till särskilt boende. En del familjer valde att engagera sig mycket i sina 

närstående äldre då de upplevde tillfredställelse i detta vilket kan vara nyckeln till en 

tillfredställande omvårdnad. Motsatsen var de anhöriga som inte kände behovet av att 

engagera sig utan försökte hitta andra sätt att fortsätta fungera som familj. Vissa familjer 

valde att bara vara till hjälp för personalen. 

 

Anderberg (2009) skriver i sin avhandling om värdighet vid vård av äldre personer på 

äldreboende att begreppet värdighet består av fem utmärkande drag. Dessa är individualiserad 

vård, återställd kontroll, respekt, en företrädande funktion samt ett inkännande lyssnande. 

Förutsättningarna som krävs för att ge vård med en bevarad värdighet är professionell 

kunskap vilket i det här fallet syftar till att se den äldre personen som en unik person och att 

inte ta denne för given. I omsorgen är ansvar och reflektion två viktiga bitar där ansvar 

innebär att vård och omsorg ska anpassas efter den äldres behov och reflektion ska återspegla 

vårdpersonalens handlingar och uppträdande inför den äldre. Det sista argumentet för att 

kunna ge en vård med bevarad värdighet är att organisationen är en icke hierarkisk 

organisation vilket anses göra det mer möjligt med en individcentrerad vård. Effekterna av 

arbetet med att bevara de äldres värdighet är att de får en stärkt livsgnista samt visar stor 

självrespekt. De äldre kan då på ett framgångsrikt sätt hantera sin livssituation, trots att det 

kan handla om begränsningar, utsatthet och svårigheter (Anderberg 2009, s 31-33). 
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Ljungbeck (2012) skriver i sin undersökning om anhörigas upplevelser av personalens stöd i 

hemtjänst och på särskilt boende. Betydelsen av att som anhörig kunna lita på personalen på 

särskilt boende, tas upp som en viktig del i möjligheten för att känna sig trygg. Vetskap och 

trygghet för de anhöriga är att personalen gör sitt yttersta för att tillförsäkra de äldre 

meningsfull aktivitet och god omsorg. Kontinuitet i personalstyrkan gör att både de äldre och 

dess närstående får en tydlig trygghet och god kvalitet på omsorgen. Även känsla av trygghet 

i att personalen tar kontakt med de anhöriga om det händer något påverkar positivt. Det har 

även visat att det är av stor vikt för äldre personer bosatta på särskilt boende, att de har 

anhöriga omkring sig för att få bästa möjliga livskvalitet, vilket har en stressreducerande och 

trygghetsskapande inverkan på människan (Rennemark 2004, s.73; Ljungbeck 2012, s. 22–

24). 

 

Edebalk (1990) menar att det är viktigt att kommunerna bör ha en gemensam likartad syn på 

äldreomsorgen och genomförandet av denna men att det finns svårigheter i den samordningen 

av synen på att ge lika omsorgskvalitet. Omsorgskvalitet till de äldre ska inte grunda sig på 

vilken kommun man är bosatt i. Förutsättningarna kan då komma att bli olika mellan 

kommunerna beroende på vilka möjligheter samt vilken nivå kommunen grundar sina 

ambitioner. Kvarboendeprincipen och den individuella behovsbedömningen är behovsprövat, 

vilket också blir styrande för biståndsbeslutet för den enskilde äldre. Det betonas att 

kvarboendeprincipen inte ska vara ett tvång på grund av brist på plats i särskilda boenden 

eller något annat skäl (Edebalk 1990, s. 302).  

 

Sammantaget visar tidigare forskning på att kvaliteten på omsorgen är viktig för äldres 

välbefinnande och goda livskvalitet. Det visar även tydligt på hur negativt påverkade de äldre 

blir av att inte ha någon som sörjer för dem. Med vetskap om anhörigas viktiga roll för de 

äldres välbefinnande har vi en god grund att stå på då vi vill undersöka vad som är god 

omsorgskvalitet. Vi kan också utgå från att om det inte finns några anhöriga som sörjer för 

sina äldre bör personal och företrädare för de äldre stiga in och ta ett större ansvar för att så 

långt det är möjligt tillförsäkra god livskvalitet 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 

I socialtjänstlagen (2010:453) 3 kap. 3§ står det att insatser via (SoL) ska vara av god kvalitet 

där av anser vi att begreppen kvalitet och kompetens är användbara. Kvalitet och kompetens 
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är två av varandra beroende delar för att skapa omsorgskvalitet för de äldre, då det krävs 

kompetens för att skapa kvalitet, vilket är avgörande för kvaliteten på omsorgen som helhet. 

Vi har även valt att beskriva fokus på kvalitet ur organisationens synvinkel. 

4.1 Kvalitet 
 

Kvalitetsbegreppet inom social omsorg är ett svårfångat begrepp, i synnerhet då det ska 

belysa god kvalitet. I prop. 1996/97 står det att människors olika behov och förväntningar 

påverkar deras föreställningar om vad som är god kvalitet (Westlund och Edvardsson 1998 s. 

62-63). Då socialtjänsten är till för ett flertal intressenter kan inte kvalitet ses ur enbart en 

synvinkel. Brukaren, personal, samt ledningens synvinkel är de perspektiv som bör användas 

för att få en helhetsbild av vad som är god kvalitet. Brukarens uppfattning påverkas av tre 

olika slags förväntningar på kvalitet.  

 

 Vad man önskar för omsorg  

 Vad som är realistiskt att förvänta sig att få för omsorg  

 Vad man tror sig behöva för omsorg, en värderingskomponent 

 

Den professionella uppgiften är att avgöra vilka brukarens behov är och vilka insatser som är 

lämpliga och nödvändiga för att tillsammans med brukare och anhöriga tillgodose 

självbestämmande. Den professionella har även som uppgift att förhålla sig till juridiska och 

etiska krav. För att få en uppfattning om totalkvaliteten behövs även ledningsperspektivet, 

som egentligen innebär att göra rätt sak rätt från början. Insatser som utförs på ett korrekt 

sätt från början blir det mest kostnadseffektiva för verksamheten då det är kostnaden för att 

rätta till felaktigheter som är de mest dyrbara. Ledningsperspektivet handlar om att på ett 

effektivt sätt använda omsorgens resurser inom de juridiska ramar och direktiv som finns och 

på så vis lösa en omsorg med god kvalitet (Westlund 1993, s. 7-8; Thunved 2012, s. 67). 

 

Förutsättningar för god kvalitet utifrån socialtjänstlagen kan vara att det finns en väl 

fungerande arbetsledning och ett väl sammansatt arbetslag som utför arbetet med god kvalitet. 

Rättssäkerhet, medinflytande, lättillgänglig vård och service är andra viktiga faktorer för att 

god kvalitet ska uppnås (Westlund och Edvardsson 1998, s. 62–63). I äldreomsorgen kan 

kvalitet diskuteras som relationell eller materiell, där kvalitet kan belysas ur faktisk kvalitet 

och upplevd kvalitet. Den relationella kvaliteten innefattar exempelvis bemötande och 

delaktighet där egenskaper hos de inblandade i relationen har avgörande betydelse, med andra 
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ord hur man gör en insats. Den materiella kvaliteten kan innefatta hur det särskilda boendet är 

utformat, hur maten smakar men även graden av tillgänglighet av omsorgspersonal och 

sjukvård. Den materiella kvaliteten kan vidare innebära hur snabbt den äldre får hjälp efter att 

ha larmat på sitt trygghetslarm, eller hur städet har utförts, alltså vad man gör för insats. Både 

den relationella kvaliteten och den materiella kvaliteten bedöms subjektivt av var och en. 

Samma form av utförande eller bemötande kan bedömas olika beroende på vem som tillfrågas 

och vem som utför insatsen (Socialstyrelsen, 2006, s. 21). För att god kvalitet ska uppnås 

inom äldreomsorg krävs att både de materiella och relationella delarna uppfylls. En viktig del 

för att uppnå god kvalitet är att det finns tillräckligt med personal och att dessa har lämplig 

utbildning och kompetens. Personalen ska ha kännedom om de äldres vanor och 

omsorgsbehov. God kvalitet inom vård och omsorg kan exempelvis vara att få god omsorg 

vid livet slutskede och få tillgång till näringsriktiga måltider, fördelat jämnt under dygnet. De 

honnörsord gällande relationell kvalitet som lyfts fram i denna undersökning är till exempel 

kvalitetsegenskaper som gott bemötande, välbefinnande, trygghet och meningsfullhet (Prop. 

2009/10:116, s. 28-30). 

 

Viktiga kvalitetsindikatorer kan vara delaktighet i att de äldre ska medverka vid utformningen 

av deras genomförandeplaner. Trygghet är ytterligare en kvalitetsindikator som innefattar 

psykologisk trygghet, fysisk trygghet samt säkerhet, den innehåller alltså både relationella och 

materiella komponenter. Aktivitet är en indikator på meningsfulla sociala aktiviteter. Andra 

viktiga indikatorer är att det är samma personal som utför insatserna vilket bidrar till 

kontinuitet som medför att de äldre känner sig trygga. Även relevant kunskap och utbildning 

hos personalen är en viktig kvalitetsindikator. Systematiskt kvalitetsarbete ska omfatta alla 

verksamhetens delar ur ett helhetsperspektiv, där ledningssystemet är verktyget som ska 

innehålla rutiner och processer för att säkra och utveckla kvalitet i verksamheten. För att 

utveckla och trygga verksamhetens kvalitet så krävs det ett systematiskt förbättringsarbete. 

Detta görs exempelvis genom avvikelserapporter, riskanalyser och egenkontroller av 

verksamheten (SOSFS 2011, s. 9). För att kvalitetsarbetet ska bli bra, behövs en medvetenhet 

hos personalen om sättet att arbeta samt att resultaten följs upp så att den omsorg som ges till 

de äldre ska utmynna i att känna välbefinnande och ges möjlighet till ett värdigt liv 

(Socialstyrelsen 2011-12-16 Dnr 18176/2010). 

 

Kvalitetssäkring är ett ord som kan bestå av många olika honnörsord som bemötande, 

helhetssyn, värdegrund, gemenskap, delaktighet, tillgänglighet, trygghet, insats och 
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meningsfullhet, det är ord som har sin betydelse av att kvalitetssäkra omsorgen för de äldre. I 

takt med att vi ser en ökande befolkning av äldre som ställer andra krav mot vad det gjorts 

tidigare så ökar även kraven på kvalitetssäkring inom äldreomsorgens organisationer. Det som 

problematiserar själva begreppet kvalitet är att det bedöms olika utifrån vad den enskilda 

tycker att god omsorgskvalitet står för, men även vad själva organisationen sätter för 

betydelse på kvalitet gällande normer och värderingar. Kvalitetsbegreppet är också till en del 

paketerat i form av föreskrifter som är bindande samt lagar som våra inrikes myndigheter tagit 

fram, råd som vi därefter får från socialstyrelsen där det sedan lokalt görs egna tolkningar 

(Erlandsson 2013, s. 3, 4, 32). 

 

I kvalitetsarbetet kan värdegrunden ses som en del av arbetet och dess förändringsprocesser, 

eftersom det är en pågående process utan slut. Enligt Vedung (2009) är beskaffenhet och 

egenskap det som står för kvalitet i dess ursprung, där beskaffenhet är egenskaper som 

strukturer och dimensioner som ska utgöra den process som leder fram till en insats. Där 

insatsen beskrivs som en process där slutfall och utfall är de beskrivande dimensionerna av 

detta förlopp. Vid bedömningar av kvalitet så ingår personer som ska göra bedömningar av 

vad som är god kvalitet och dessa personer blir till värdekomponenter som ska definiera 

behov och förväntningar. Där kvalitet står för personal med passande utbildning samt 

erfarenhet och där kvaliteten i verksamheten ska utvecklas kontinuerligt vilket då blir 

beskaffenhetskomponenter. Vidare så framhålls att den enskilda har betydelse som en viktig 

indikator på medinflytande beträffande kvalitet. Kvalitet är ett ämne som är svårt att fastställa 

på ett klart vis, där människor med olika förväntningar och behov påverkar deras 

föreställningar om vad som är den goda kvaliteten (prop. 1996/1997:124, s. 52,53).  

 

Røvik (2001) skriver att recept är ett viktigt inslag som ska försöka lösa problem med dålig 

kvalitet, oklara mål eller tillvägagångssätt för att genomföra medarbetarsamtal mellan chef 

och den anställda. När ett recept som till exempel värdegrunden, medarbetarsamtal och 

målbeskrivningar införs i en organisation och detta faller väl ut, sprids detta till andra 

organisationer, receptet blir populärt och etablerar sig då som ett vinnande recept. Receptet 

kan vara en lösning för att rätta till oklarheter som kan uppstå i en organisation som då söker 

efter recept som är populära och som går bra i andra organisationer. Att implementera andra 

organisationers vinnande recept kan vara ett risktagande om ingen dokumentation gjorts av 

receptet som organisationen adopterar. Är dessa inte ordentligt dokumenterade så framstår de 

som icke handfasta och diffusa som organisationen då får svårt att axla, medan recept som 
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bearbetats ordentligt blir till en bruksanvisning som då uppfattas som mer användarvänligt. 

Mot dessa bakgrunder så är det av stor vikt att recepten förpackas på ett trovärdigt och 

attraktivt sätt. Utifrån detta så letar organisationer efter att skilja ut bra recept från recept som 

enbart är ett berättande skryt (Røvik 2001, s. 57, 65, 70, 89, 124).   

 

I förhållande till kvalitetsutveckling menar Lagrosen (2009) att det finns tre elementära 

grundtankar. Här måste varje organisation skapa någon form av värde det vill säga, vara till 

nytta och önskvärd för omsorgsmottagaren. Det andra är att aktiviteter i någon form utförs 

som leder till detta värde där aktiviteterna grundas på de resurser som utförs direkt eller 

indirekt i möten och processer av skilda slag. De som utför dessa aktiviteter är 

omsorgspersonalen i organisationen där de äldre, omsorgspersonalen och processerna utgör 

de grundläggande aspekterna för en organisation. Slutligen handlar det om att förbättra 

resultaten för de som använder sig av tjänsterna vilket i äldreomsorgen innebär de äldre. 

 

Sammanfattningsvis, i en utveckling av begreppet kvalitet, så kan i stor utsträckning den 

materiella kvaliteten förstås utifrån objektiva värderingar, avseende medicinska och mentala 

tillstånd, vilka kan problematiseras som professionell expertkunskap. Det diffusa i 

kvalitetsbegreppet samlas i stället i den relationella kvaliteten som är individuell och 

subjektivt värderad. Med rätt bemötande skapar vi trygghet istället för oro som egenskap, och 

kontroll istället för hjälplöshet, som då blir till värdighet för de äldre. Men det stannar på det 

formella planet, och det diffusa blir då beroende av hur värdighet ska konkretiseras och 

materialiseras i en brukartyngd omsorg. viktigt 

 

För att få en uppfattning om vad som är god omsorgskvalitet är kvalitet ett begrepp som är 

betydande och vad som anses vara kvalitet är skiftande över tid och rum. På samma gång 

finns det en maktdimension i uppfattningen av begreppet kvalitet, där ledande grupper i 

samhället har haft tolkningsföreträde att besluta om vad som är god kvalitet inom 

äldreomsorgen. Det finns en generell förevisning om att kvalitet ska kunna bedömas 

omedelbart samt att det ska kunna delas in i något dåligt eller bra. Med hjälp av begreppet 

kvalitet kan vi observera vilken typ av kvalitet som anses vara betydelsefull för god 

omsorgskvalitet.  
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4.2 Kompetens  
 

Kompetens innefattar vanligtvis både teoretisk kunskap och praktisk kunskap. Teoretisk 

kunskap i form av utbildning är en typ av kompetens, att använda kunskap och erfarenhet av 

olika slag är en annan typ av kompetens. Det sammantagna för begreppet kompetens är att det 

är en blandning av praktisk kunskap och erfarenhet som gör att vi kan hantera speciella 

situationer. I socialt arbete är exempelvis förmågor som värderingar, självuppfattning, 

kommunikation, praktiskt handlag samt intellektuella kunskaper både en yrkeskompetens och 

social kompetens (Hammare, 2004, s. 19-27). 

 

I en del kommuner utformas inte bara behovsbedömningen utan här normaliseras dessutom 

hjälpinsatserna enligt vissa regler. Innebörden blir att de äldres behov rättar sig efter de 

insatser som föreslås, snarare än att individens hjälpbehov i sig är en grund för insatsernas 

innehåll och sammansättning. När det handlar om kompetens så anses det behövas mer av 

expertkunskap som är riktad mot de äldres behov, där de genom intern och extern utbildning 

skapar en gemensam kunskapsbas för sina bedömningar, viktigt är även att kompetens och 

kunskap följer med i utvecklingen hos personalen. Vilket också innebär att synliggöra och 

identifiera personalens verkliga kompetens, som då handlar om personalens utbildningsnivå, 

praktiska erfarenheter och den kompetensutveckling som sker inom organisationen. För att 

utföra arbetsuppgifter inom socialt arbete så har kraven på den professionella kompetensen 

och utförandet ökat (Blomberg och Petersson 2003, s. 312, 316). Kompetens tenderar även att 

förändras i förhållande till att kunskapsområden ändrar sig över tid tillsammans med yttre 

påverkan ifrån samhället. Det framkommer även behov av utbildad personal med 

spetskompetens som ett ökat krav inom äldreomsorgen. Det handlar också om att skapa 

möjligheter för omsorgspersonal att få ta del av kurser internt och externt för att på så sätt öka 

sin kompetens vilket ligger i kommunernas intresse av att få kompetent personal. Detta förs 

fram som viktiga åtgärder för att komma åt behovet av att omsorgspersonal behöver utbildas 

för att säkra kompetensen i att kunna utföra omsorgsarbetet som ska bli till god kvalitet för de 

äldre. Detta sammantaget blir till en validering av personalens verkliga kompetens som då 

verifieras utifrån den enskilda, där kompetenshöjning kan genomföras individuellt och då blir 

anpassad till personalens kunskap och där satsning på utbildning ses som en kvalitetsgaranti 

(Socialstyrelsen 2007, s. 33, 38, 45; Ahnlund 2008 s. 11-12).  
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Westlund och Sjöberg (2005, s. 74, 78) skriver om det specifika för omsorgskvalitet, de 

menar att det är viktigt med utbildning och kompetens för att tillgodose de äldres allmänna 

behov och omvårdnad. Där de allmänna behoven står för saker som sker i vardagen och där 

den specifika tillsynen utgör omsorg av hälsan samt där en prioritering även handlar om att ta 

tillvara på personalens informella kunskaper. I Damberg (2010 s. 33) betonar bland annat 

Drugge (2003) att kompetens kan se olika ut i lärandet, då det funnits olika resonemang om 

vilken kunskap som ska prioriteras inom äldreomsorgen. Fokus läggs på betydelsen av 

erfarenhetskunskap gällande kvalitet inom äldreomsorgen. 

 

Enligt Westlund och Edvardsson (1998, s. 132) är det viktigt med personalkompetens för att 

organisationen ska nå framgång och vara konkurrenskraftiga på marknaden. Det är därför som 

bland annat utbildningar för personal ses som en utveckling i att stärka verksamheten, som då 

ger personalen förtroende i att utveckla samt utföra sina uppgifter inom omsorgskvalitet för 

de äldre som en helhet. När Damberg (2009, s 7, 11, 27) beskriver vad kompetens innebär för 

de äldre, skriver hon att den ökade kompetensen utgör delaktighet tillsammans med de äldre 

vilket då kan öka kvaliteten och att kompetensutveckling bör ske hela tiden i takt med att 

samhällen förändras. Detta medför att det hela tiden kommer att ställas krav på högre 

kompetens på personal samt verksamhetschefer och där företrädare för de äldre som 

pensionärsråd och anhöriga håller sig uppdaterade.  I Socialstyrelsen (2005, s. 8, 44) påpekas 

att utbildning ger bra kompetens och att brist på detta kan hota kvaliteten.  Det är bra 

kompetens som gör att personal klarar av sitt arbete samt att det ökar personalens möjligheter 

till att ha kontroll på sina uppgifter i att ge en god omsorgskvalitet till de äldre vilket även står 

skrivet i socialtjänstlagens 3 kap. 3 §  

 

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

uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig 

utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt 

och fortlöpande utvecklas och säkras (Fahlberg 2009, s. 191). 

 

Något som också tas upp är kompetensstegen med sina tre huvuduppgifter där det handlar om 

arbetsplatsförlagt lärande för att få fart på kvalitetsutvecklingen, genom att bidra i spridningen 

av medel till utbildningsvikariat och att utveckla ett enhetsgrundat system för 

verksamhetsnära lärande (Socialstyrelsen 2005, s. 45-46). När Damberg (2010) skriver om 

kompetens så tar hon bland annat upp kompetensstegen som ett alternativ för att öka 

kompetensen som sedan ska leda till förbättringar inom äldreomsorgen. Kompetens kan även 

handla om de kunskaper samt färdigheter som personalen har och där den personliga 
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kompetensen syftar till hur personalen bör vara för att utföra ett visst arbete inom omsorgen 

(Damberg 2010, s. 31,33). 

 

Damberg (2010) tar i sin beskrivning upp hur arbetsfördelningen förändras och där det blir 

mer viktigt att se till den individinriktade uppfattningen, där vissa behov hos de äldre upplevs 

som mer viktiga än andra att tillgodose. Det i sin tur blir till en rangordning mellan det 

materiella och relationella värdet i omsorgsgivandet som upplevs som att alla tjänar på detta.  

När vi ser på förändringar som handlar om eventuell påverkan på omsorgsmottagare så menar 

vi idag att det är frågan om hur personal ska utföra sitt arbete och hur de ska förhålla sig till 

och anpassa sig till de äldres behov (Damberg 2010, s. 34, 84, 85).    

 

Kompetensbegreppet har blivit ett nyckelbegrepp i att stärka de äldres livskvalitet inom 

äldreomsorgen. Här kan vi med en återblick på hur det var tidigare, se att en förskjutning 

inom äldreomsorgen har skett, ifrån att se till det materiella så har det nu gått till en mer 

relationell centrering vilket även påverkar att det individorienterade förhållningssättet går före 

formell kompetens (Erlandsson 2013, s. 35; Røvik 2001, s.105). Damberg (2010) tar upp hur 

viktigt det är med ett grundläggande omsorgsarbete där det sker förändringar och processer 

kontinuerligt för att tillgodose de äldre i att få ett värdigt liv och där kompetens är kopplat till 

ökad kvalitet (Damberg 2010, s. 33, 38). Szebehely (2000 s. 215) skriver att kommunerna har 

idag ett större ansvar för äldre med betydande vård och omsorgsbehov, där insatser i 

äldreomsorgen har flyttats ifrån husliga och sociala uppgifter mot mer medicinskt 

omvårdande, vilket ställer högre krav på omsorgspersonalens kompetens. Kompetens inom 

socialt arbete omfattar i allmänhet både teoretisk och praktisk kunskap. Teoretisk kunskap 

som vi får genom utbildning är en sorts kompetens och kunnande att klara av olika krav är 

även det en slags kompetens. Kompetens är en blandning av erfarenheter samt kunskap vilket 

gör att vi kan hantera särskilda situationer som baseras på fem faktorer (Hammare 2004-123-

22 s. 27):  

 

En individs yrkeskompetens baserad på potentiell handlingsförmåga 

utifrån fem styrande faktorer med koppling till det sociala arbetet 

(Ellström 1992;SOU 1995:58; Rönnqvist 2001). 

 

(1) Psykomotoriska→ färdigheter, att kunna göra, att kunna hantera 

verktyg → praktiska erfarenheter av det sociala arbetet. 
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(2) Kognitiva →kunskaper, att veta fakta och att ha kunskap om 

metoder →teoretiska kunskaper i socialt arbetet. 

(3) Affektiva→ värderingar, att vilja handla, att anse riktigt att ta 

ansvar →att respektera, att veta när man ska ta över. 

(4) Personlighet → självförtroende, självuppfattning →att ha 

självkännedom, att vara empatisk. 

(5) Sociala → social kompetens; kontakter, social förmåga, inflytande 

→att vara nyfiken → att kunna lyssna.  

 

I prop. 1996/1997:124 så påtalas att kompetensbegreppet inte enbart syftar till formell 

behörighet utan även till egenskaper som kunskap, erfarenhet, kvalifikation, färdighet, lärande 

och förmåga. I detta är begreppet kompetens av mångtydig betydelse utifrån olika kontexter 

och det handlar också om att det kan komma att ställas olika krav i en speciell verksamhet och 

i en viss organisation. Beroende på vilka omständigheterna är så kan någon av dessa aspekter 

på kompetens övervägas. Kompetensutveckling måste ske ute i verksamheterna som en del av 

en ständig förnyelse- och underhållsprocess som en integrerad del i yrkesutövningarna. När 

behovet av kompetensutveckling uppmärksammas kontinuerligt så ger det även möjligheter 

till att stärka socialtjänstens verksamheter kvalitetsmässigt (prop. 1996/1997:124, s.48, 54). 

 

Sammanfattningsvis innefattar kompetens både teoretisk kunskap och praktisk kunskap, 

formell kunskap och informell kunskap.  I denna uppsats där omsorgskvalitet är i fokus 

handlar det i mångt och mycket om hur personalen interagerar med organisationen och de 

äldre. Organisationens krav på personalens kompetens förändras övertid och idag förväntas 

hög kompetens inom gott bemötande samt krav på teoretisk utbildning. 

 

För att få en uppfattning om vad som är god omsorgskvalitet är kompetens ett begrepp som är 

värdefullt. Kompetensbegreppet innefattar dels teoretisk kunskap men även kunnighet, 

fallenhet, motivation och inställningar. Begreppet kan betraktas ur ett organisatoriskt 

perspektiv, där organisationens kompetens utgörs av personalens sammanlagda kompetens 

samt där organisationens framgång sannolikt bör vara att utveckla och ta tillvara på den 

samlade kompetensen hos personalen. Personalens kompetens kan då vara ett underlag för att 

ett gott resultat i verksamheten ska uppnås. Med hjälp av begreppet kompetens kan vi 

observera vilken typ av kompetens som anses vara betydelsefull för god omsorgskvalitet.  
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4.3 Att förstå fokus på kvalitet 
 

Normerna för hur myndighetsutövande bör se ut förändras i takt med hur samhället skapar 

och konstruerar normerna, vilket medför att institutionella omgivningar inte är stabila och de 

enskilda organisationerna är föränderliga eftersom det kommer nya idéer och förslag på nya 

reformer. Detta medför att institutionaliserade organisationsrecept framträder som 

meningsbärande symboler där rationaliserade symboler betyder att det är finslipade verktyg 

som ska göra anspråk på effektivisering och modernisering. Organisationsrecept har blivit 

symboler för de grundläggande värden i det moderna samhället som en aktiv, kreativ och 

förnuftig ombildning av verkligheten och har fått sin legitimitet och spridning som 

meningsbärande symboler.  Här etableras uppfattningar om vilka organisationer som de 

önskar att efterlikna och vilka organisationer de inte vill efterlikna vilket då kan medföra att 

populära recept kan påverka organisationers identitet och personalens uppfattningar i 

förhållande till andra organisationer. Resonemanget blir då att moderna organisationer är 

underkastade starka normer som måste befinna sig i ständig utveckling samt ha förmåga att 

förändra sig och förnya sig. Det finns påståenden om att det finns gränser för hur många olika 

organisationsrecept det kan finnas, där det då handlar om att gamla recept återvinns i en ny 

design och som får dessa att framstå som helt nya. Sett ur verktygsperspektivet så baseras nya 

organisationsrecept på om det har lyckats uppnå ”goda” resultat och då helst utifrån recept 

som kvalitetsledning, medarbetarsamtal och klara mål där det finns dokumentering på positiva 

organisationsresultat. Ett antagande om superstandardens effektivitet är att de ger ”goda” 

resultat med stora vinster samt att de har en väl fungerande grundtanke inom många 

organisationer. I litteraturen om TQM, total quality of management - total kvalitetsledning är 

ett recept för kvalitetsarbete i organisationer för att ständigt bemöta krav och behov med 

minsta tänkbara resursförbrukning. Fokus ligger på att alla processer handlar om effektfulla 

förbättringar som har fört organisationer till stora besparingar och ökad lönsamhet där 

effektivitet och kvalitet är prioriterat samt att det sker dagliga framsteg. I denna omfattande 

normativa talar- och skrivkonst, så är antagandet att TQM är ett stort och effektivt redskap 

som har fått en stor utbredning inom institutionella organisationer, där problembeskrivningar 

kan vara ganska så övertygande inte minst när de ger självklara anvisningar på hur en 

organisation ska handla för att bättra sig (Røvik 2001, s. 35-68, 126). 
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Thunved (2012) menar: 

 

Kvalitetsutveckling bör fokusera på alla delar av verksamheten. Det 

gäller så väl organisationsstrukturen, arbetsprocessen som det resultat 

man uppnår. Det innebär att kvalitetsbegreppet omfattar 

socialtjänstens verksamhet på alla nivåer. 

 

Harnegård (2013) beskriver detta som kvalitetsarbetets bredd och mångfald som verkar 

utifrån ett strukturinriktat kvalitetsarbete som ska leda fram till god kvalitet. Socialtjänsten 

har fokus på att söka efter bästa tillgängliga kunskap för att kvalitetsutveckla och säkra 

verksamheten. I kvalitetskedjan återfinns i huvudsak tre delar vilka är kvalitet i process, 

kvalitet i slutprestation och kvalitet i eftergranskning vilket kan innebära att söka efter bästa 

tillgängliga kunskap, implementera och utvärdera för att kvalitetsutveckla och säkra 

socialtjänsten (Harnegård 2013, s. 30-37). 

 

Sammanfattningsvis kan vi förstå fokus på kvalitet ur organisationens synvinkel på så vis att 

organisationerna utvecklas genom att adoptera och/eller förbättra redan tidigare 

organisationsrecept för att lyckas uppnå nya goda resultat. Vilket ska underlätta för 

organisationen att göra effektfulla förbättringar och besparingar. Ett av dagens populära 

recept är den Nationella värdegrunden. 

 

5. Metod 

I detta avsnitt avser vi beskriva våra metodologiska överväganden samt det metodiska 

tillvägagångssätt vi har använt i vår undersökning. 

 

5.1 Kvalitativ metod 

Vår undersökning är en kvalitativ studie om ”god” omsorgskvalitet som vi genomfört via 

litteraturstudier och intervjuer. Den kvalitativa informationen består av beskrivningar från 

litteratur. Det har även handlat om situationer där vi intervjuat omsorgspersonal, 

verksamhetschefer och representanter ifrån pensionärsrådet om deras åsikter och tankar om 

”god” omsorgskvalitet från den erfarenhetsmässiga verkligheten. För att få denna kvalitativa 

information så har vi valt att få tolkningar av deras erfarenheter och citera våra informanter 

med deras egna ord för att kunna ge en bild av vad ”god” omsorgskvalitet innebär för de 

äldre. Med tanke på att vi velat komma åt de subjektiva tankarna ifrån de som vi intervjuat i 
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form av tankar och åsikter så ansåg vi att den kvalitativa metoden varit korrekt för att få fram 

den bästa tolkningen av ”god” omsorgskvalitet (Merriam, S. 1994, s. 43, 83, 84,).   

 

Det är i denna undersökning ett litet antal personer som har intervjuats så därför är det 

tveksamt att generalisera undersökningsresultatet för hela landet, vår ambition är snarare att 

ge en allsidig bild. Vi binder denna undersökning till våra teoretiska begrepp om kvalitet och 

kompetens, samt förstå fokus på kvalitet för att få en förbindelse gentemot analytisk 

generaliserbarhet (Bryman 2011, s.369). 

 

5.2 Urval  

Vi har intervjuat verksamhetschefer, personal och representant ifrån pensionärsrådet i två 

kommuner. Att intervjua omsorgspersonal, pensionärsrådet och verksamhetschefer är ett 

medvetet val, då Thunved (2012, s. 67) skriver att kvalitet kan inte enbart ses ur 

klienten/brukarens synvinkel utan bör även bedömas ur ett personal-, lednings- och 

medborgarperspektiv. Personalen är de som är ansvariga för omsorgen av de äldre på de 

särskilda boenden, verksamhetscheferna ska se till så lagar och policys följs och 

pensionärsrådet är de som för de äldres talan. KPR som står för Kommunala Pensionärsrådet 

är en rådgivande verksamhet som finns i varje kommun, de har inte någon form av 

beslutanderätt. Här får pensionärerna genom sina organisationer möjligheter att framföra och 

föreslå förändringar och synpunkter inom exempelvis äldrevård. Pensionärsrådet kan ses som 

en förbindelselänk ut i det civila samhället och som har generell erfarenhet om både 

materiella och relationella kvalitetsegenskaper. När pensionärsråden i kommunerna inrättades 

fick de som uppgift att vara kvalitetssäkrare för de äldre. Detta ser vi som viktig kunskap till 

vår undersökning i samtal med personal och pensionärsråd. Vi vill på detta vis undersöka hur 

uppfattningen av omsorgskvalitet tolkas av pensionärsråd, personal och verksamhetschefer 

samt hur tolkningen i sin tur kan påverka de äldre på de särskilda boendena. Målet med 

urvalet är att få möjlighet att se om det finns gemensamma synsätt på omsorgskvalitet. Enligt 

Bryman (2011) så innebär strategiskt urval att få med de informanter som kan ge information 

om de frågeställningar som undersökningen handlar om, för att få relevanta svar. Vilket i en 

kvalitativ forskning är en undersökning som handlar om informanternas uppfattningar om vad 

som är viktigt (Bryman 2011, s.371).  

 

Verksamhetschefer, omsorgspersonal och representanter ifrån pensionärsrådet har deltagit 

utan vetskap om varandra. Pensionärsrådets representanter fick vi kontakt med genom att 
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ringa till kommunernas växel, där förmedlades namn och telefonnummer på personer som 

kunde vara tänkbara i vår undersökning. Vid första mötet informerades informanterna om hur 

vår undersökning skulle komma att gå till och om deras valfrihet att delta. Vi har utgått ifrån 

ett särskilt boende i kommun A och ett särskilt boende i kommun B för att undersöka vad som 

är ”god” omsorgskvalitet. Vi vill på detta sätt kunna få en bild av informanternas syn på 

omsorgskvalitet. Vi valde att vända oss till två olika kommuner och län, där vi tog kontakt 

med två verksamhetschefer, två personal på något av deras särskilda boenden samt 

representanter för pensionärsrådet i dessa två kommuner. Det blir totalt sex personer som 

inkluderades i intervjuer genom vårt urval och fyra stycken av dessa svarade också på det 

frågeformuläret som sändes till dem.  

 

Vi har använt oss av relevant litteratur kopplat till omsorgskvalitet, livskvalitet, kompetens 

och organisationsrecept. Här kan nämnas den nationella värdegrunden, Socialtjänstlagen 

(2010:453), SOU dokument samt vetenskapliga artiklar och avhandlingar om äldre personer. 

 

5.3 Förberedelser inför våra intervjuer 
 

Inledningsvis skrev vi ner ett antal frågor som vi sedan bearbetade för att kunna använda 

dessa i vår intervjuguide. Frågorna utformades utifrån syfte och frågeställningar. Vi lämnade 

sedan över dessa frågor till vår handledare för att få en bedömning och där handledaren 

framförde sina synpunkter och kom med förslag som gjorde att vi omarbetade några av 

frågorna. Vi kontaktade våra informanter via brev där vi informerade om vårt syfte och att vi 

är två socionomstudenter som genomför denna undersökning. I brevet angav vi också att vi 

hade för avsikt att återkomma genom att ringa upp för att då bestämma en tid för intervjun. 

Därefter så ringde vi upp våra informanter för att höra om intresse att delta i vår undersökning 

och gett information om undersökningen. Vi skickade frågeformulär med ett antal 

semistrukturerade frågor till verksamhetschefer och omsorgspersonal som skulle delta i 

undersökningen. Informanterna bestämde själva var intervjun skulle genomföras, så att det 

skulle bli så bekvämt som möjligt. Detta gav oss möjligheten till att få en så avslappnad och 

bra bild av deras åsikter angående vad som är ”god omsorgskvalitet (Patel och Davidson 

2003, s. 69-81) . Vi kontaktade också pensionärsrådens representanter för att genomföra 

intervjuer, eftersom de fick representera de äldre. I vår studie har vi haft för avsikt att 

undersöka omsorgskvalitet för de äldre, vilket i vår undersökning omfattar personer som är 

över 65 år. Verksamhetschefer och omsorgspersonal fick samma frågor att besvara i 
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frågeformuläret, i de uppföljande intervjuerna blev det lite olika följdfrågor, beroende på 

svaren de angivet. Att följa upp med intervjuer för att få möjlighet att ställa följdfrågor 

beroende på svaren ifrån frågeformuläret anser vi ger en god bredd och flexibilitet för vår 

undersökning. Frågorna som ställdes hade öppna svarsmöjligheter vilket gav informanterna 

goda förutsättningar att ge personliga och väl genomtänkta svar (Bryman 2011, s. 206, 415). 

Vi ringde till representanter för pensionärsrådet, de personer som vi här talade med var 

välvilligt inställda till undersökningen så här bokades dag och tid för att göra intervjuer med 

en representant ifrån varje kommun.  

 

Vi bygger denna metod på att det är trovärdiga informanterna som ska uttala sig om de 

värderingar som ligger inom undersökningens område beträffande omsorgskvalitet. Detta 

tillvägagångssätt skapar även en förbindelse mellan vad informanten säger eller skriver och 

vad personen känner eller upplever inom sig (Meeuwisse et al. 2008, s. 37).  

Vi ställde förfrågan om att få tillåtelse att göra ljudupptagningar vid intervjuerna för att vid 

senare tillfälle kunna transkribera ljudupptagningarna till text, vilket innebär att vi återgett 

intervjuerna utan förändringar och att intervjuerna skrevs ner som en helhet, representanterna 

ifrån pensionärsrådet avböjde att bli inspelade och detta respekterade vi och istället fördes 

anteckningar. Parenteser med punkter kommer att visa på tystnad eller ett avbrutet tal vid 

intervjuerna. Ljudupptagning är en metod som innebär att det går att lyssna på 

intervjuinteraktionen när tillfälle ges samt att det ger ett utrymme för att omedelbart kunna 

transkribera och skriva ner det som sagts i intervjun. Det gör att vi kan återgå till en inspelad 

sekvens för att stämma av med det som är transkriberat eller välja ett avsnitt för att närmare 

analysera inspelningen. Det är vår uppgift att tolka och förstå det inspelade materialet som 

även utgör ett underlag till denna undersökning (Kvale och Brinkman 2009, s. 215). För att vi 

skulle kunna ge svar på undersökningens frågeställningar och syfte behöver vi få en förståelse 

för våra informanters kunskaper, åsikter och uppfattningar.  

 

5.4 Genomförande samt reflektioner om processen 

Ett problem kan vara att det är en liten undersökning, vilket medför att representativiteten kan 

vara svag. Bryman (2011) skriver att det kan bli svårt att generalisera undersökningsresultatet 

då det är ett litet antal människor som står för svaren och att det därför är svårt att dra 

slutsatser om representativet för riket. Det finns vidare en risk att personal och 

verksamhetschefer som väljer att vara med i denna undersökning uppvisar en gemensam bild 
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av omsorgskvalitet, detta med reflektioner på att vårt undersökningsmaterial inte består av så 

många informanter. Av den anledningen gjorde vi valet att genomföra våra undersökningar i 

två av varandra oberoende kommuner för att på så vis utesluta påverkan mellan våra 

informanter. Vårt val av att först skicka ut vår semistrukturerade intervjuguide var för att vi 

förväntade oss att få mer genomtänkta svar, det i kombination med uppföljande intervjuer ger 

vår undersökning en stor pålitlighet och som ger lika möjligheter för våra informanter att 

presentera sina åsikter. Vi är medvetna om att vi kan komma att få olika åsikter och 

tolkningar i fråga om vad som är ”god” omsorgskvalitet med tanke på att vi vänder oss till två 

olika län och kommuner.   

 

5.5 Giltighet Generaliserbarhet och Pålitlighet 

Giltighet (den rätta studien) Generaliserbarhet (att liknande resultat framkommer om ett större 

material samlas in) och Pålitlighet (genomförd på rätt sätt). I kvalitativ forskning kan vi 

hänvisa till pålitlighet och giltighet genom att vi skapar en trovärdighet av det vi ska 

undersöka. Giltighet inbegriper ett säkerhetsställande att undersökningen genomförts på ett 

rätt sätt och att resultaten delas med dem som ingått i undersökningen så att undersökningen 

uppfattats på rätt sätt, som då blir till en intern validitet. Det handlar även om överförbarhet 

där en beskrivning av undersökningen kan förstås av andra personer där dessa personer med 

hjälp av undersökningen kan bedöma om resultaten kan överföras till en annan omgivning 

vilket då blir till en extern validitet. Den externa validiteten talar om i vilken omfattning som 

resultaten möjligtvis kan föras över till andra sammanhang, vilket betecknas som 

generaliserbarhet. I frågan om pålitlighet där dess motsvarighet kan jämföras med reliabilitet 

handlar det om att undersökningen genomförts på ett rätt sätt samt att bedöma tillförlitligheten 

genom att ha ett granskande synsätt i att bedöma kvaliteten på de metoder som valts ut och 

hur de tillämpas i undersökningen.  I förhållande till pålitlighet avser detta att ge en rättvis 

bild av de uttalanden och uppfattningar som finns samt att om möjligt bidra med en bättre bild 

av hur personal, verksamhetschef och de äldre upplever omsorgskvalitet (Bryman 2011, s. 

352-357; Patel och Davidson 2003, s. 54).  En del av frågorna var svåra att besvara ansåg våra 

informanter, vi förtydligade frågorna då det var svårt att sätta ord på det vi frågade om.  När 

vi förklarade hur vi menade med begrepp som kvalitet och kompetens var det enklare att ge 

svar då de arbetar med detta hela tiden. Kvale och Brinkman (2009) benämner att pålitlighet 

ofta hanteras i förhållande till ämnet om ett resultat kan återges vid andra tillfällen, av andra 

forskare. Det handlar även om att informanterna kan ha en benägenhet att förändra sina svar 
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under en intervju och om olika svar ges beroende på om det är olika intervjuare. Kvale och 

Brinkman (2009) nämner även tre former av generalisering: 

 

Den naturalistiska generaliseringen som är den tysta kunskapen i 

personliga erfarenheter. 

Den statistiska generaliseringen som är formell och tydlig och som 

oftast visas genom statistik där individer valts ut slumpmässigt från ett 

stickprovsunderlag, befolkning. 

Den analytiska generaliseringen där det gjorts en välöverlagd 

granskning om en undersökning kan ge vägledning för händelser i 

andra situationer som baseras på analys av olikheter och likheter 

mellan två tillstånd (Kvale och Brinkman 2009, s. 263,264). 

 

Den analytiska generaliseringen ligger närmast vår ansats, då vi genom inläsning av teoretiska 

begrepp och tidigare forskning analyserat resultatet och på det viset nått ökad kunskap inom 

området om vad som uppfattas vara ”god” omsorgskvalitet. 

 

5.6 Forskningsetiska övervägande 

I ett inledningsskede har vi tagit kontakt med verksamhetschefer och personal via telefon och 

e-post för att höra oss för om intresse att delta i vår undersökning. Vi gav då en förklaring om 

vårt syfte på varför vi vill göra denna undersökning. Med pensionärsrådet tog vi kontakt över 

telefon för att höra oss för om det fanns någon som kunde stå till förfogande i vår 

undersökning om ”god” omsorgskvalitet, när kontakt upprättats så informerade vi också här 

om vårt syfte. De forskningsetiska principerna vi informerat om är samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, informationskravet samt nyttjandekravet (Bryman, s. 131-132). Där 

det första är informationskravet som handlar om att informera de som är berörda av den 

aktuella forskningen om dess syfte. Information om att det är frivilligt att vara med och att 

informanterna även har rätt att ta del av resultatet. Enligt konfidentialitetskravet har vi även 

förvarat transkriptioner och intervjumaterial inlåst under tiden för vårt examensarbete så att 

inga obehöriga kunnat ta del av informationen. Vi har varit noggranna vid transkriberingen av 

det som sägs i intervjuerna eftersom innehållet av det som nämns är viktigt för vår 

undersökning. Vi har informerat om, att efter vårt examensarbete är slutfört, kommer vi 

radera all information som kan kopplas till informanterna så som namn, adress eventuell 

brevväxling och ljudupptagningar. Det är viktigt för att obehöriga inte ska kunna ta del av 

informationen från forskningen (God forskningsed 2011, s. 67). För att öka konfidentialiteten 
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ansåg vi att deras identiteter skulle uteslutas så informanterna inte kommer till skada.  Vi 

valde också att inte ange från vilka kommuner våra informanter kommer ifrån för ytterligare 

öka konfidentialiteten (God forskningsed 2011, s. 68). Personer som medverkat i denna 

undersökning har vi fingerat namnen på så att det inte ska vara möjligt för någon att känna 

igen de intervjuade personerna när vi transkriberat vårt material. För att få informanternas 

samtycke enligt samtyckeskraven så informerade vi informanterna om att de själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan och att de har rätt att avbryta när de så önskar utan att vi lägger 

några värderingar i detta. Beroendeförhållanden mellan våra informanter har inte förkommit 

och vi har tillgodosett önskemål om att avstå från att vara med i inspelningsmaterial där detta 

efterfrågats. Informanterna har i enlighet med nyttjandekravet fått information vid den första 

kontakten om att alla uppgifter som vi samlar in enbart kommer att användas i forskningssyfte 

för vårt examensarbete (Bryman 2011, s. 131ff; God forskningsed 2011, s. 66–70).  

 

5.7 Arbetsfördelning 

Vi har tillsammans varit delaktiga i hela genomförandet av denna uppsats. Vi har varvat 

självständigt arbete med gemensamt författande. Efter att ha utformat inriktning på uppsatsen 

sammanställde vi frågorna i intervjuguiden tillsammans, även intervjuer och transkribering 

gjorde vi gemensamt. Vi har tillsammans diskuterat innehållet i uppsatsen om lämpliga 

teorier, metoder och tidigare forskning. Syfte, frågeställningar och problemformulering är 

gemensamt författade. Flera av uppsatsens olika delar har vi dock delat mellan oss. Linda 

hade huvudansvaret för stycket om kvalitet, äldreomsorgens utveckling och inriktning samt 

omsorgens betydelse för de äldre. Betty hade huvudansvaret för stycket om kompetens, fokus 

på kvalitet och metoddelen. Resultat, analys och slutdiskussion har vi gemensamt diskuterat 

och författat. Genom hela arbetet har vi varit delaktiga i varandras texter och kommit med 

förslag och synpunkter, vilket gör att det i slutänden är svårt att skilja på vem som gjort vad. 

Det faktum att vi har varit två personer igenom hela undersökningen har vi ansett vara en stor 

fördel, då vi har fått möjlighet och utrymme för reflektion och diskussion kring idéer, 

tolkningar och språkkorrigeringar. Våra gemensamma diskussioner har varit centrala genom 

hela processen, och vi anser därmed att vi har varit lika delaktiga i arbetet. 

 

6. Resultat 

I denna del av uppsatsen kommer vi att redovisa våra informanters uppfattning om vad som är 

god omsorgskvalitet i äldreomsorgen. Syftet med denna studie är att få en uppfattning om vad 
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som är ”god” omsorgskvalitet i två kommuner. Frågorna har ställts utifrån begreppen kvalitet 

och kompetens. Intervjuer har genomförts med verksamhetschefer, omsorgspersonal samt 

med representanter ur pensionärsråden i båda kommunerna. Resultatet har vi valt att redovisa 

för verksamhetschefer, omsorgspersonal och pensionärsrådet var för sig. Detta med anledning 

av Thunveds (2012) uppfattning om att kvalitet ska ses från brukaren, personal och utifrån ett 

ledningsperspektiv. För att ge en liten bild av vilka personer vi valt att intervjua vill vi ge en 

kort beskrivning av dem. Då verksamhetschefer och omsorgspersonal har olika beteckningar i 

olika kommuner har vi behållit deras egen beskrivning av vilken befattning de har. 

 

Anna är enhetschef i kommun A. Anna är utbildad socionom och har arbetat som enhetschef i 

7 år. Ansvarsområdet är både inom hemtjänst och särskilt boende. Anna har arbetat som 

omsorgsassistent inom äldreomsorg i 3 år. 

Britta är områdeschef i kommun B. Britta är utbildad socionom och har arbetat som 

enhetschef i 4 år. Ansvarsområdet är både inom hemtjänst och särskilt boende. Britta har 

arbetat som undersköterska inom äldreomsorg i 11 år. 

Camilla är omsorgsassistent i kommun A. Camilla har gått omvårdnadsutbildning och är 

utbildad undersköterska. Hon och har arbetat i äldreomsorgen i 19 år. 

Diana är undersköterska och arbetar i kommun B. Diana är utbildad undersköterska och har 

arbetat i äldreomsorgen i 15 år. 

Eva är representant för pensionärsrådet i kommun A. Eva är aktiv inom både 

pensionärsföreningar och Röda korset. 

Frida är representant för pensionärsrådet i kommun B. Frida är aktiv inom PRO, 

pensionärernas riksförbund, där hon bland är annat sekreterare i sin lokala organisation. 

Tidigare var Frida konsumentombud i distriktsförbundet för PRO. 

 

Sammanfattningsvis har vi sex kvinnor i varierande åldrar, olika yrken och positioner, men 

samtliga med en gedigen erfarenhet om äldre personer och deras behov. 

 

6.1 Verksamhetschefernas uppfattning  

6.1.1 Vad är god kvalitet? 

Båda verksamhetscheferna har en tydlig uppfattning om vad de tycker är god kvalitet i arbetet 

med äldre i omsorgen. Nyckelordet för god kvalitet anser Anna att det är svårt att ange ett ord 

på, då det är en helhet som avgör, men nöjda enskilda personer som lever ett meningsfullt liv 
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är enligt Anna det nyckelord som hon och hennes personal arbetar efter. Britta anser att det 

finns en subjektiv bedömning i frågan, då det är olika för varje enskild person. Individuell 

omsorg är det nyckelord som bäst beskriver hennes uppfattning om vad som är nyckelordet i 

god kvalitet. Att arbeta med kvalitet ses som en självklarhet och tar ett stort utrymme i 

diskussionerna på arbetsplatserna. Britta berättar att de arbetar med kvalitetsbegreppet både 

teoretiskt på exempelvis arbetsplatsträffarna och praktiskt i det dagliga utförandet. På 

arbetsplatsträffarna ägnas tid åt att försöka sätta ord på kvalitet, att bryta ner ordet i mindre 

beståndsdelar så som självbestämmande, meningsfullhet och trygghet. Utifrån dessa begrepp 

försöker de sen diskutera varje enskild brukare, för att sätta ord på dennes behov och känsla 

av välbefinnande. Anna diskuterar med sin personal dagligen, hon säger att hennes dörr alltid 

är öppen och personalen kommer ofta in för att diskutera olika ärenden och händelser.  

 

6.1.2 Delaktighet för de äldre 

Anna berättar att det forum där kvalitet för den enskilde diskuteras ingående är gruppmötena, 

där samtliga genomförandeplaner gås igenom och diskuteras. I de diskussionerna lyfts vilka 

insatser de enskilda är beviljade, vilka behov de har, frågor om det behövs mer eller mindre 

insatser och framförallt förs en diskussion om hur personalen ska arbeta, och om hur de kan 

göra arbetet bättre. Även Britta lyfter genomförandeplanerna som ett kvalitetsdokument, ett 

viktigt verktyg. Genomförandeplanen ska upprättas inom två veckor från det att de äldre 

flyttat in på det särskilda boendet. Britta berättar att som ett viktigt led i kvalitetsarbetet 

erbjuds varje brukare en kontaktpersonal som då sörjer lite extra för den enskilda brukaren. 

Vid uppförandet av genomförandeplanen är det kontaktpersonalen som tar kontakt med 

brukaren och går igenom hur den enskilde brukaren vill ha sitt bistånd utfört. Frågor som vad 

vill den enskilde göra med sin dag och vad finner den enskilde vara meningsfullt och vilka 

aktiviteter vill den enskilde delta i besvaras i genomförandeplanen.  

 

6.1.3 Anhörigas betydelse för de äldre 

Britta berättar att som komplement till genomförandeplanen finns även så kallade 

levnadsberättelse. Levnadsberättelse är ett formulär där den enskilde tillsammans med en 

närstående fyller i det de vill berätta för att sedan återlämna till personalen. Detta har som 

syfte att personalen ska lära känna den äldre personen bättre och på så vis leverera god 

kvalitet på sina tjänster. För att försäkra sig om att de äldre som inte själva kan förmedla sina 

behov, på grund av exempelvis en demenssjukdom framhåller både Anna och Britta hur 
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viktiga anhöriga och närstående är, det är de enda de har att förlita sig till. Britta säger att det 

är oerhört viktigt att personalen är lyhörd för den enskildes sätt att formulera sig, hon påtalar 

dock att det är svårt att vara säkra på att de uppnår önskemålen. Anna berättar att de har en 

oerhört stark kontinuitet runt varje enskild. Endast ett fåtal personal är hemma hos den 

enskilde och detta underlättar för både omsorgspersonalen och den äldre, i synnerhet i de 

situationer då den äldre själv har svårt att förmedla sina behov.  Anna säger att det svåraste är 

då det kommer en person som är helt ny för personalen, om någon exempelvis drabbats av en 

stroke och nu behöver stöd. Då är det anhöriga som får föra talan för att den enskilde ska få en 

dag som denne önskar. Det allra svåraste blir dock då det inte finns några anhöriga, då är det 

verkligen en utmaning för personalen att ge den enskilde den dagen han önskar.  

 

6.1.4 Meningsfullhet för de äldre 

För att stärka den äldres delaktighet och välmående berättar Anna att de arbetar med ett 

undrande förhållningssätt där de varje dag frågar den enskilde vad de vill göra med sin dag. 

Anna anmärker på faran och risken som finns då personalen lär känna den äldre och ”vet” hur 

denne vill ha sin dag. Anna säger:  

 

[…] så går jag bara in och kanske knackar på dörren i bästa fall [...] 

och eller bara öppnar dörren och går in och jaha, God morgon!! Nu 

ska vi stiga upp här! Och personen kanske inte alls är sugen på att 

stiga upp, och då äta frukost […] och då kanske man alltid kokt gröt 

och kaffe och då glömmer man fråga, för idag kanske jag var sugen på 

ett ägg! Alltså så jag tror det är viktigt att fråga hela tiden, fråga, fråga, 

fråga, hur man vill ha det [...] 

 

Att ständigt fråga om hur den enskilde vill ha sin dag gör att denne får vara delaktig i hur 

dennes dag ska vara utformad. Får man vara delaktig och styra sin egen dag anser Anna att 

det finns en stor möjlighet att den enskilde mår bra. Genomförandeplanerna är viktiga då det 

är den enskildes sätt att styra personalen för att få dagen som de önskar. Britta nämner även 

vikten av att stärka den äldres delaktighet samt välmående, där självbestämmande är en viktig 

ingrediens. Idag står äldreomsorgen inför omfattande förändringar som rör personalens 

förhållningssätt där Britta ger en bild av hur de arbetar nu och drar allmänna slutsatser om hur 

det har varit: 

 

Vi talar mycket kring att vara lyhörda för hur den enskilde vill ha det. 

Här handlar det ju om personalens förhållningssätt. Den grupp 
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personal som har arbetat under sjuttio och åttiotalen har 

arbetslivserfarenhet av ett helt annat förhållningssätt där den enskildes 

självbestämmande inte var i fokus på samma sätt som nu. De äldre 

kläddes i speciella kläder, vissa dagar var så kallade baddagar och 

vissa dagar skulle magen skötas [...] Förhållningssätt och beteende är 

något av det svåraste vi har att förändra hos alla människor, alltså 

även bland personalgrupper. 

 

Ofta kunde det förr hända att alla brukare skulle köras ut till 

gudstjänsten som hölls varannan vecka i dagrummet. Det var ingen 

som frågade, idag lyfter vi dessa frågor i vad den enskilde egentligen 

vill som en del av det dagliga arbetet.  

 

6.1.5 Åsikt om kvalitet  

Britta berättar om ett tillfälle då god kvalitet blivit framgångsrikt, där personal fick visa sin 

kompetens både kunskapsmässigt och reell kompetens, erfarenhet av vård vid livets slut.  

Efter att en brukare avlidit berättade anhöriga för Britta om hur nöjda de var med personalens 

agerande och bemötande, både av dem samt deras avlidna moder. Anhöriga hade varit mycket 

imponerade och tacksamma över personalens agerande då personalen visste hur de skulle 

hjälpa modern att få det så komfortabelt som möjlighet genom att hjälpa henne med 

förflyttningar sa att hon kunde ligga i de mest bekväma positionerna i slutskedet av livet. 

Personalens agerande, inlyssnande förhållningssätt och samarbete med anhöriga fick mycket 

gott resultat då anhöriga kände sig trygga i att personalen gjorde det så fint för modern, och 

även för dem.  Anna får möjlighet att berätta om något då god kvalitet blivit framgångsrikt 

och berättar om en dam som suttit inomhus i flera år och inte alls velat gå ut. Men där 

personal byggde upp en trygghet hos kvinnan så att hon till slut vågade följa med ut för att 

hämta posten. Väl utomhus säger omsorgsassistenten att hon behövde vila sina trötta ben och 

damen och omsorgsassistenten sätter sig på en bänk och vilar en stund. Damen säger då hur 

skönt det var att komma ut, just denna dag var det vackert väder och solen sken, och damen 

var så nöjd. Vidare utvecklades det sakta och säkert till att damen vågade följa med till 

affären och ytterligare en tid senare fikade omsorgsassistenten och damen på ett café. Anna 

tycker detta är ett tydligt exempel på hur personkemi och kontinuitet, med rätt personal på rätt 

ställe verkligen gör ett positivt resultat.  

 

Anna berättar om ett tillfälle då det blivit riktigt dålig kvalitet, det handlar om en kvinna vid 

livets slutskede som inte fick den ångestlindring hon var i behov av. En hemsk situation för 
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samtliga inblandade. Denna händelse blev till slut anmäld för att utreda hur de kunde hanterat 

situationen annorlunda. Britta ger en bild av de tillfällen då kvalitet inte blir bra är då det finns 

svårigheter kring bemötande av svårt demenssjuka personer och då det finns bakomliggande 

psykiska problem. Då personalen inte når fram och den enskilde inte får det stöd och 

vägledning denne är i behov av. Anna tycker att deras kommun A har högst kvalitet inom det 

sociala stödet i form av en meningsfull dag. Anna berättar att hennes personal är mycket 

duktiga på att lägga fokus på rätt saker och på så vis uppnå ett meningsfullt liv för de äldre, 

där välmående och välbefinnande är viktigt. Anna säger att det som de skulle behöva öka 

kvaliteten på är serviceinsatser så som bostadsservice, men det finns egentligen inget intresse 

för att öka kvaliteten där. Det finns andra yrkesgrupper som är bättre på att städa och Annas 

personal är utbildade inom socialt stöd och inte för att städa. Britta finner det angeläget att 

öka kvalitet inom förhållningssätt där fokus ska ligga på den individuella omsorgen och där 

genomförandeplanen är det främsta verktyget. 

 

6.1.6 Betydelsen av kompetens och olika professioner 

Britta nämner att på hennes enheter finns god kvalitet i form av att det finns en mycket hög 

formell kompetens, där 28 av 29 personal är utbildade undersköterskor. Detta ger en hög 

teoretisk nivå på kunskapen samtidigt som det finns mycket arbetslivserfarenhet. Denna 

samlade kunskap ger trygghet till de äldre, då personal vet hur de ska hantera olika problem 

och tillstånd. Men samtidigt som Britta anser att det ger trygghet med välutbildad personal 

säger hon att formell utbildning inte tvunget behöver innebära att man har förmåga att utföra 

ett gott kvalitetsarbete. Den sociala kompetensen, med en förmåga att känna in vad den 

enskilde egentligen vill samt att ha ett gott och respektfullt bemötande är viktig kompetens för 

personalen. Dock är det nödvändigt med formell kunskap om hur den äldre människan 

fungerar, samtidigt anser Britta att krav om ökad kunskap kring användandet av datorer ökar. 

Detta med anledning av att fler arbetsuppgifter ska utföras på datorn och att allt fler tekniska 

hjälpmedel förs in i äldreomsorgen.  

 

I framtiden kanske en medarbetare i äldreomsorgen skall kunna 

koppla upp den enskilde på exempelvis skype för att kunna tala med 

sin närstående. Detta kanske är kvalitet för den enskilde brukaren [...] 
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Då Anna funderar kring kompetens, anser även hon att formell kompetens i form av 

utbildning är mycket viktig. Anna framhåller också vikten av erfarenhet och personlig 

lämplighet.  

 

För har man träffat alla dom tre sakerna så då är jag ganska övertygad 

om att man ger en bra kvalitet på insatserna, faktiskt [...] 

 

 

De personer som i första hand bör finnas kring de äldre är enligt både Britta och Anna 

anhöriga och närstående. Närstående utgör den viktigaste och nödvändigaste länken för den 

enskilde. Anna tycker att det är viktigt att anhöriga får lov att hinna med den trevliga biten, 

som att fika och umgås eller kanske åka och handla kläder. Omsorgspersonalen kan stötta upp 

med att sköta exempelvis tvätt och inköp, för att på så vis kanske avlasta de anhöriga. 

Omsorgsassistenten är den viktigaste personen ur organisationen, sedan finns det andra 

professioner som Anna anser är viktiga så som arbetsterapeuter, sjukgymnaster, 

sjuksköterskor och hon själv som enhetschef. Samtliga professioner runt den enskilde bidrar 

med sina kunskaper för att ge den enskilde ett så bra liv det är möjligt. Britta nämner vikten 

av specialistkompetens inom exempelvis psykiatri och demensproblematik. Målet med alla 

olika personer runt den enskilde anser Britta vara framförallt trygghet, där den enskilde ska få 

det individuella stöd denne är i behov av. 

 

Både Anna och Britta är delaktiga i kvalitetsarbetet på sina arbetsplatser varje dag, Anna 

berättar att hon finns tillhands och diskuterar mycket med sin personal, hon uppmuntrar dem 

och stöttar dem och blir på så vis delaktig i saker som blir bra och mindre bra. Britta är även 

hon mycket delaktig och finns tillhands för sin personal och berättar att medarbetarsamtal och 

samverkansmöten som hålls varje år blir ett forum där förbättringsförslag kan ges. Britta tar 

även upp avvikelserapportering som används då fel och brister inträffar i vården och 

omsorgen. I avvikelserna skrivs det ned vad som gått fel, en medicin som glömts bort eller ett 

besök som uteblivit, händelserna utreds för att undersöka vad som påverkat att det blir fel. 

Britta säger att fel måste belysas och inte sopas under mattan. 

 

6.1.7 Värdegrunden och kraven från organisationen 

Den nationella värdegrunden har inte påverkat varken Annas eller Brittas arbetsplatser 

nämnvärt. Både kommun A och B har haft värdegrundsarbete under ett flertal år, Kommun A 

antog sin socialtjänstplan 1997 och Kommun B antog sin värdegrund 2006. Dock anser de 
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båda att den nationella värdegrunden är bra på så vis att frågorna lyfts på nytt och att det ges 

tillfällen att diskutera. Britta berättar att de arbetar mycket med kommunens i form av 

grupparbeten på arbetsplatsträffar, samt i projektform då utbildade värdegrundsledare kom ut 

till arbetsplatserna för ett antal timmars utbildning.  

 

Britta avslutar genom att konstatera att organisationens krav är att leverera ”god” kvalitet 

utifrån de förutsättningar de har, det vill säga ekonomiska ramar och så vidare. Varje dag är 

enligt Britta en utmaning då äldrenämndens mål är att all omsorg ska bedrivas med god 

kvalitet med individuella förtecken. Anna hänvisar till Socialtjänstplanen som är kommun B:s 

värdegrund, där information om vad som förväntas både av organisationen och av den 

enskilda personen, då alla har ett eget ansvar. 

 

För jag menar vi kan ju ge god kvalitet på våra insatser, men är du inte 

mottaglig för det [...] en del vill ju inte. Jag menar att även som 

enskild har du ju ett ansvar och allt detta står ju i socialtjänstplanen 

och den försöker vi alltid informera om. För vi ställer ju ändå krav på 

att det är ömsesidigt så vi måste ju hjälpas åt för att få en bra kvalitet. 

 

6.2 Omsorgspersonalens uppfattning 

6.2.1 Vad är god kvalitet? 

Omsorgspersonal Camilla och Diana har båda två lång erfarenhet av arbetet med äldre i 

äldreomsorgen. Diana i kommun B framhåller empati som det viktigaste nyckelordet i vad 

som ska vara god kvalitet, Camilla i kommun A anser att det finns ett flertal mycket viktiga 

ord inom god kvalitet, men de hon framhåller främst är att få möjlighet att påverka sin 

situation, att få vara delaktig, självbestämmande och kontinuitet. Camilla tycker att varje 

människa behöver ha något att stiga upp till. Camilla förtydligar att om vi inte ska göra något 

med dagen finns ingen anledning att stiga upp och göra sig i ordning, utan alla människor 

måste få möjlighet att göra något meningsfullt av sin dag.  Arbetet runt kvalitet inom 

äldreomsorgen är de engagerade i båda två på sina respektive arbetsplatser. Diana jobbar 

heltid och anser att genom att tillbringa så mycket tid på arbetet blir det automatiskt att man 

blir högst delaktig, hon anser att fokus i kvalitetsarbetet ska ligga på varje individs behov. 
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6.2.2 Delaktighet och meningsfullhet för de äldre 

Camilla berättar att de arbetar utifrån ett socialt synsätt som innebär att fokus ligger på 

meningsfullhet och att få vara delaktig. Camilla berättar att varje enskild person har ett eget 

ansvar att klara av sin situation så mycket man har förmåga till, men Camilla säger att hon 

som omsorgsassistent måste vara mycket lyhörd för då det behövs hoppa in och bli den äldres 

förlängda arm, att helt enkelt finnas där och hjälpa till då det behövs. Camilla säger att de 

diskuterar, pushar och stöttar varandra mycket på hennes arbetsplats om hur och vad de kan 

gör för att den enskilde äldre ska ha det som bra som möjligt. I arbetet ingår att varje person 

ska få möjlighet till delaktighet och välmående och Camilla berättar att varje dag hon jobbar 

går hon till samma äldre, i hennes arbetsgrupp har de en tydlig kontinuitet. Detta gör att 

Camilla känner de äldre väl, men för att de äldre ska känna ett deltagande frågar hon dem 

varje dag om hur de vill ha sin dag, om vad de vill äta för frukost. Än en gång berättar 

Camilla vikten av lyhördhet, att ha förmågan och närvaron att känna av och lyssna in vad den 

äldre vill och kan just för dagen. Camilla säger: 

 

Vi måste verkligen lyssna [...] vill jag inte det här idag, måste jag 

respektera det. Det är inte för min skull jag går in och gör det, sen kan 

man tycka att varför gör vi inte så här, varför blir det inte av, men 

alltså jag måste lyssna till dig, hur mår du idag? 

 

Diana anser att de arbetar mycket med trygghet men även att försöka ge de äldre meningsfulla 

dagar där omsorgspersonalen arbetar med att se till varje individs behov. Diana säger att för 

att försäkra sig om att även de som har svårt att uttala sina behov ska må bra arbetar de med 

att överlag försöka ge en god omvårdnad. Camilla säger att det är det svåraste arbetet är då de 

äldre inte själva tydligt kan uttrycka sina behov, men att det är viktigt att försöka ge dem den 

dagen de själva skulle valt. Många gånger kan den äldre exempelvis stiga upp självständigt 

och påbörja sin dag med att klä på sig och göra sin smörgås, men som omsorgsassistent går 

Camilla dit för att se att allt är bra, märker Camilla att den äldre börjar få allt större 

svårigheter får hon stötta den äldre lite mer i de dagliga sysslorna. För att ge de äldre en 

meningsfull dag arbetar Camilla och hennes arbetsgrupp med en tydlig kontinuitet, vilket 

Camilla anser ger en stor trygghet hos de äldre. Med tryggheten blir det också att det är 

enklare att motivera för att till exempel gå till ett café och fika eller bara går ut och gå en 

promenad. Diana arbetar med en meningsfull tillvaro på så vis att de varje dag försöker se till 

individens behov, Diana menar att vi måste förstå brukaren för att ge dem en meningsfull 

tillvaro.  
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6.2.3 Betydelsen av kompetens och olika professioner 

Det finns ett flertal viktiga personer som bör finnas runt de äldre, där både Camilla och Diana 

tar upp sin egen roll som omsorgspersonal, men även arbetsterapeuter, sjukgymnaster och 

sjuksköterskor. Diana nämner även enhetschefen som en viktig person och Camilla anser att 

anhöriga är viktiga. Camilla anser att samtligas roll är att vara en förlängd arm till den som 

behöver stöd och insatser. Diana säger att de olika professionerna bidrar med kvalitet genom 

att de har olika kunskap och kompetens. Vidare i diskussionen om kompetens är Dianas åsikt 

att kompetens inom vård och omsorg är viktigt, men även förmågan till ett gott bemötande 

krävs för att arbeta med äldre. Camilla säger att de arbetar mycket med spjutspetsar som är 

grupper där omsorgsassistenter utbildas vidare inom exempelvis psykiatri eller 

demenssjukdomar. Den gruppen är värdefull enligt Camilla då de där kan lyfta svårigheter 

och gemensamt försöka lösa problem som dyker upp. Annan kompetens som Camilla lyfter är 

bemötande. Camilla anser att för att arbeta med äldre behöver man vara glad, tydlig och har 

ett trevligt bemötande, att ha gått i skolan och läst kan vara viktigt men det viktigaste är att du 

tycker genuint mycket om människor.  

 

6.2.4 Åsikt om kvalitet 

Diana ger ett exempel på en situation där god kvalitet har blivit framgångsrikt: 

 

När den äldre kvinnan fick en plats på boendet kunde hon gå ut själv 

eftersom det inte fanns några trappor där [...] 

 

Camillas exempel på god kvalitet handlar om lyckade möten där Camilla och hennes kollegor 

har stöttat de äldre att knyta kontakt med varandra genom att bjuda in varandra på fika 

 

Alltså vi är olika arbetsgrupper, men där vi personal ändå kan 

kommunicera med varandra där man känner att man
5
 har känt 

varandra innan men kanske inte träffat varandra på många år. Där vi 

kan hjälpa till att knyta kontakter igen, att kanske bjuda på fika, och få 

komma hem till någon annan […] Genom att vi personal går undan, 

kanske lämnar de äldre en stund för att sedan komma tillbaka, och 

man ser glädjen i hur lyckat mötet har blivit, genom att ”nästa gång vi 

ses ska vi grilla” […] då har jag gjort ett bra jobb! 

 

                                                 
5
 De äldre, förtydligande av uppsatsförfattare 
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Camilla berättar att då kvaliteten i omsorgen inte blir bra är vid tillfällen då hon inte når fram, 

till exempel då Camilla inte lyckas att motivera den äldre till att stiga upp och göra något av 

sin dag. Camilla berättar att hon är medveten om att alla har ett eget ansvar, men hon känner 

ett misslyckande i sådana situationer. Diana ger ett exempel på en situation som inte alls blev 

bra då tryggheten togs bort för en äldre kvinna. Situationen var att anhöriga absolut ville flytta 

sin dementa mamma till ett äldreboende, men där modern blev ännu mer förvirrad då hon inte 

kände igen sig. Modern ville bara hem och gick sin väg vid upprepade tillfällen. Camilla talar 

om att de områden de har högst kvalitet inom är kontinuiteten och arbetet med ett 

meningsfullt liv samt en tydlig kommunikation. Diana anser att på hennes arbetsplats har de 

hög kvalitet både inom den sociala omsorgen och inom omvårdnaden. Både Camilla och 

Diana anser att högre kvalitet och ökad kunskap krävs inom de psykiska åkommorna så som 

demenssjukdomar och psykisk ohälsa i allmänhet, där de inte riktigt når fram till den enskilde. 

Diana anser även att de behöver bli ännu bättre på att ge brukaren meningsfullhet i sitt liv. 

Camilla och Diana har samma åsikt om att den nationella värdegrunden har de inte märkt så 

mycket av, det finns en viss osäkerhet om vad den innebär. Båda två tycker att deras 

kommuners värdegrund har en större betydelse. 

 

6.3 Pensionärsrådets uppfattning 

6.3.1 Vad är viktigt för de äldre? 

Pensionärsrådets representanter Eva och Frida har lite olika åsikter om vad som är viktigt i 

omsorgen av äldre personer. Eva i Kommun A anser att det som är mest viktigt för de äldre är 

att få möjlighet att behålla det som man har haft tidigare och att man får välja vart man vill 

bo. Vill man bo på äldreboende
6
 så ska man få göra det och vill man bo kvar i egna hemmet 

så ska man få möjlighet till det. Uppfattningen Eva har fått är att de äldre önskar trygghet och 

att de allra flesta har fått möjlighet till det genom trygghetslarmen. Annat som de äldre önskar 

är att få komma ut, få lite sällskap och så är matdistributionen mycket bra. Även 

allaktivitetshuset och träffpunkterna är mycket populära bland kommun A:s pensionärer. 

Frida i kommun B anser att personalen runt de äldre är det som är allra mest viktigt, för finns 

det bra personal kan de anhöriga slappna av och känna sig trygga. Frida anser att maten är 

viktig då middagsmålet mitt på dagen många gånger ses som en höjdpunkt. Men nu för tiden 

anser Frida att det är för mycket nymodigheter i köken, de äldre vill ha husmanskost, sådan 

                                                 
6
 Representant från pensionärsrådet använder sig ibland av begreppet äldreboende. I denna uppsats har begreppet 

äldreboende och begreppet särskilt boende samma innebörd. 
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mat de känner igen sen tidigare. Likaväl kan kvällsmålet bli allt för dåligt och det blir många 

timmars väntan mellan kvällsmålet vid klockan 17:00 och frukosten som serveras klockan 

8:00. Frida berättar också att hon tycker att det är viktigt att det städas ordentligt. Frida påtalar 

att hon vid flera tillfällen har reagerat på att det varit illa städat, men då kontaktpersonalen 

Frida samtalar med är så trevlig och har ett så fint bemötande vill inte Frida klaga. Frida 

gissar att det har med tidsbrist att göra, personalen har inte tid att städa ordentligt. 

 

6.3.2 Pensionärsrådets delaktighet och åsikter om kvalitet i äldreomsorgen 

Eva tycker att pensionärsrådet i Kommun A blir ordentligt lyssnade på, de får ta del av och 

komma med åsikter i fråga om ny – och ombyggnationer av exempelvis äldreboendena, 

allaktivitetshusen och träffpunkterna. Då blir pensionärsrådets representanter kallade till möte 

med socialnämndens ordförande, förvaltningschefen och några representanter ur 

pensionärsrådet, för att diskutera framtida beslut. De åsikter Eva anser att de fått ett tydligt 

gehör för är ökat antal trygghetsboenden. Trygghetsboenden är vanliga lägenheter med en 

vanlig bostadskö det enda kravet är att du är 70 år då du ställer dig i kö. Lägenheterna är 

anpassade för funktionsnedsatta och finns i nära anslutning till allaktivitetshuset. Det 

pensionärsrådet kände att de inte fick gehör för, var på den tiden då kommunen bedömde om 

man hade rätt till färdtjänst, det var alldeles för hårda bedömningar, enligt Eva.  

 

Frida berättar att det finns en ovilja att diskutera frågor kring äldreomsorgen bland 

organisationsmedlemmarna. Frida antar att det beror på skam, att man inte vill utlämna vad 

och hur man har det. Frida anser vidare att det är allt för dålig information ut till allmänheten 

om vart man ska vända sig och vilket stöd man kan få och vilket stöd man har rätt att begära.  

Det finns en önskan om att försöka engagera äldre och anhöriga till att lära sig mer om hur 

äldreomsorgen fungerar och vad äldreomsorgen har att erbjuda för typ av stöd och insatser. 

Det Frida är mycket glad för är att det finns små anhöriggrupper, där det ges utrymme att 

diskutera och dela kunskap, erfarenheter och åsikter. En åsikt Frida är mycket tydlig med är 

att hon önskar bättre kunskap om äldre med psykiska besvär, detta eftersom hon på nära håll 

har kommit i kontakt med hur omsorgen fungerar där medicinering kan bli den huvudsakliga 

omvårdnaden. Den äldre personen bodde på särskilt boende och hade drabbats av psykisk 

sjukdom. Den äldre personen fick stora mängder med lugnande och antipsykotiska mediciner, 

så den äldre kunde varken klä på sig, gå eller tala. Efter flytt till annat särskilt boende med 

nya läkare och sjuksköterskekontakter plockades medicinerna bort en efter en och idag är det 
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en tydlig skillnad, den äldre kan både ta promenader, tala och klä på sig självständigt och det 

hela slutade lyckligt. Frida framför sin personliga åsikt: 

 

Detta hade inte behövt hända [hostar] om det fanns en större kunskap 

från början [...] men de som orkar arbeta inom äldreomsorgen är 

särskilda människor, de är gjorda av tålamod och vänlighet - de är 

fantastiska! 

 

Eva berättar att det sällan hör några klagomål de allra flesta är nöjda, givetvis finns det de 

som är missnöjda också.  

 

Givetvis kan det finnas missnöje då någon inte fått flytta till 

äldreboende om det önskat, eller då de inte fått hjälp med exempelvis 

frostat av en frys. Men förstår jag det rätt är det mest anhöriga som 

klagar – inte de äldre [...]  

 

Både Eva och Frida berättar också om personalens betydelse att de ofta får mycket positivt 

beröm. De berättar att de ibland hör bekanta som pratar positivt om dem som jobbar inom 

omsorgen och att de äldre anser att de överlag får den hjälp de behöver när de behöver den. 

 

6.4 Analys 

Vi har valt att göra analysen utifrån en hermeneutisk tolkning. Den hermeneutiska traditionen 

betraktas som en cirkel eller en spiral, vilket symboliserar möjligheten till en djupare 

förståelse av meningen mellan människors förförståelse och sammanträffanden med nya 

kunskaper och idéer. Det leder till ny förståelse som i sin tur blir förförståelse i kommande 

tolkningsansatser. I analysen har vi valt att göra tolkningar av vad som framkommit i våra 

intervjuer samt i litteraturen om begreppen kvalitet och kompetens. Vi har valt att tolka 

texterna bit för bit för att utifrån dessa förklaringar skapa en helhetsbild om vad som uppfattas 

vara god omsorgskvalitet (Kvale och Brinkman 2009, s. 226-227). 

 

Det som framkommer tydligt i samtliga av de intervjuer vi genomfört är att bemötande och 

trygghet är de allra viktigaste faktorerna för ”god” omsorgskvalitet. I Socialstyrelsen (2006) 

nämns begrepp som relationell och materiell kvalitet, och ett flertal andra begrepp som 

kopplas till relationell kvalitet framkommer i intervjuerna där meningsfullhet, delaktighet 

samt självbestämmande är de mest vanligt förekommande. Honnörsord som kontinuitet och 
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trygghet är begrepp som är både relationella och materiella i sin betydelse, det handlar både 

om känslan av trygghet, igenkännande samt där personer och miljö är betydelsefullt. Den 

materiella kvaliteten framkommer genom åsikter om städning där enhetschef Anna säger att 

de inte önskar öka kvalitet inom serviceinsatserna, medan pensionärsrådets representant Frida 

hade åsikter om att det kunde städas lite bättre. Samtidigt säger Frida att i och med att 

kontaktpersonen var en så trevlig person med gott bemötande hade hon aldrig velat klaga då 

Frida ansåg att bemötandet ändå var mer viktigt än städandet. Detta kan knytas till den 

tidigare forskningen där det över tid har skiftats fokus på om den materiella kvaliteten eller 

den relationella kvaliteten är det som är god omsorgskvalitet (Damberg 2010, 2012). Vidare 

diskuteras materiell kvalitet i kombination med relationell kvalitet då kvalitet har blivit dåligt. 

Ett exempel som ges är då en äldre dement dam flyttas till särskilt boende på anhörigas 

begäran, men där omtänksamheten från anhöriga slutar i otrygghet och osäkerhet för den äldre 

som ständigt sökte sig hem. Detta medför även otrygghet för omsorgspersonalen som 

sannolikt anser att det blir en besvärlig situation när de inte kan tillgodose den äldres behov. 

Det framgår av verksamhetschefer, omsorgspersonal och pensionärsrådets representanter att 

deras beskrivningar av omsorgskvaliteten och omsorgsrelationen är den emotionella, 

relationella delen hur man förhåller sig som väger tyngst. Det är främst arbetets emotionella 

natur som gör att det blir attraktivt för omsorgspersonal att arbeta med omsorg vilket är en 

process som är komplex (Damberg 2010 s. 84).  

 

Vedung (2009) diskuterar kvalitetsbegreppet som värdekomponenter och 

beskaffenhetskomponenter. Värdekomponenter är exempelvis behov och förväntningar där vi 

kan ana att åsikterna skiljer sig åt något mellan våra informanter. De behov Camilla i 

kommun A önskar uppfylla för den äldre är behovet av en meningsfull dag, där 

förväntningarna på att få göra dagen till det den enskilde själv önskar, ett undrande 

förhållningssätt med en social prägel på hur behov och förväntningar tolkas. Britta anser att 

genomförandeplanen används i syfte att tillgodose de äldres behov och förväntningar, för att 

försäkra sig om att de äldre får en meningsfull dag. Diana som är omsorgspersonal anser att 

det är viktigt att förstå brukaren och se till den enskildes behov, där både det sociala men även 

omvårdandet har stor betydelse. Eva anser att de äldre själva ska få besluta om de vill bo 

hemma eller på ett äldreboende, vilket blir till självbestämmande för den äldre. De 

värdekomponenter som förekommer mest i intervjuerna är delaktighet, meningsfull dag, 

självbestämmande samt behovet av god omvårdnad. Bemötande är även det en 

värdekomponent som samtliga informanter ser som mycket viktig. 
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Beskaffenhetskomponenter innefattar begrepp som kompetens och utbildning. Här är 

informanterna oberoende av varandra överrens, samtliga anser att kunskap i form av teoretisk 

utbildning är viktig, men det som är ännu mer viktigt är att du är personligt lämpad att arbeta 

med människor. Ett flertal värdekomponenter räknas upp som önskvärda egenskaper så som 

att vara glad, att ha förmåga att lyssna, ha ett gott bemötande och att ha ett stort tålamod. Det 

intressanta här kan anses att värdekomponenterna går in i beskaffenhetskomponenterna, i 

fråga om vad som är ”god” omsorgskvalitet. 

 

Hammare (2004) skriver att kompetens inom socialt arbete omfattar både teoretisk och 

praktisk kunskap, där kompetens anses vara en blandning av erfarenheter och kunskap som 

gör att vi kan hantera särskilda situationer. Detta är något som styrks i och med de intervjuer 

som är genomförda då det allmänt anses att teoretisk kunskap är värdefull för att förstå stora 

delar av arbetet med äldre, men att har du det inte i dig, om du inte har ett genuint intresse för 

människor spelar det ingen roll hur mycket du läser för då kan du ändå inte genomföra arbetet 

på ett bra sätt. Damberg (2009) anser att den ökade kompetensen utgör en delaktighet 

tillsammans med de äldre vilket då kan öka kvalitet och att kompetensutveckling bör ske i 

takt med att samhället förändrar sig. Britta bekräftar att synen på vad som är kvalitet och 

vilken kompetens som behövs förändras över tid, då hon berättar att många av dem som 

arbetade inom äldreomsorg redan på 1970-80- talen, hade ett helt annat förhållningssätt i och 

till sitt arbete. Den tidens kollektiva behandling av de äldre, är till viss del djupt rotad hos den 

personal som arbetat länge. Samtidigt är erfarenhet något som Britta anger som en faktor som 

ökar känslan av trygghet hos de äldre. Vilket väger då tyngst, ett gammalmodigt och förlegat 

förhållningssätt eller erfarenhet som medför trygghet för de äldre. Detta kan påverka 

verksamheternas arbetsätt för att den yngre omsorgspersonalen inte ska ta efter den äldre 

omsorgspersonalens förhållningssätt. Hur ska organisationen arbeta med att de yngre får 

erfarenhet, men ändå har ett modernt förhållningssätt där den enskilde äldre får komma tilltals 

på ett sätt som dagens recept, den nationella värdegrunden förespråkar (Damberg 2010; Røvik 

2001). 

 

I den fortsatta analysen av att förhållningssättet och äldreomsorgens utveckling förändras med 

tidens gång, så kan resonemanget knytas till att moderna organisationer är underkastade 

starka normer, vilka ständigt måste befinna sig i utveckling och ha förmåga att förändra och 

förnya sig. Britta anser att äldreomsorgen genomgår en stor förändring i sitt förhållningssätt, 

och baserat på (Røvik 2001) så växer det fram nya eller omgjorda organisationsrecept, där 
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”goda” resultat har uppnåtts. Vanligtvis är dessa baserade på medarbetarsamtal samt 

kvalitetsledning, där de positiva framstegen på organisationsresultat dokumenterats som sedan 

implementeras i den befintliga organisationen. TQM kan här vara ett recept för kvalitetsarbete 

i organisationer som ständigt möter krav på minsta tänkbara resursförbrukning. Britta ger en 

liten glimt av att det finns tydliga ekonomiska ramar att följa där varje dag är en utmaning, 

med andra ord en verksamhet med strama ekonomiska ramar, men som ändå har krav på sig 

att leverera ”god kvalitet" som Britta nämner utifrån äldrenämndens mål att, all omsorg ska 

bedrivas med god kvalitet och individuella förtecken. 

 

Att arbeta med kvalitet inom äldreomsorgen anser samtliga av organisationernas informanter 

är mycket viktigt. I den nationella värdegrunden kan vi läsa att de äldre har rätt att få vara 

delaktiga i genomförandet av hur insatserna ska utformas och det kan vi koppla till att 

verksamhetscheferna anser genomförandeplanerna som viktiga dokument. I 

genomförandeplanerna får de enskilda äldre tillsammans med omsorgspersonal gå igenom 

vad som är betydelsefullt, för att de ska känna att de får den meningsfulla dag som de själva 

önskar. Omsorgspersonalen anser att genom sin närvaro arbetar de med kvalitet dagligen 

genom att göra sitt yttersta för de äldre varje dag, men de anser att fokus måste ligga på en 

tydlig individnivå. Här menar Camilla att alla har ett eget ansvar och det fokus hon måste 

ägnas sig åt, är att vara lyhörd för varje situation, om vad och hur hon ska arbeta för, så att 

omsorgskvaliteten ska bli allra bäst för den enskilde äldre personen. Här kan det då 

diskuteras, vad som är det bästa för den enskilde äldre personen. Då omsorgspersonalen ska 

hjälpa till i skapandet av en meningsfull dag är det för att den äldre ska må bra, eller är det 

sett utifrån organisationens krav på hur omsorgen ska bedrivas. I detta kan det finnas 

svårigheter att tillgodose de äldres behov, för i komplexiteten i varje människas unika liv 

finns det tydliga dilemman som är kopplat till både relationella och materiella värderingar 

(Damberg 2010 s. 35). 

 

Friedman et al. (1999), Ljungbeck (2012) och Rennemark (2004) beskriver anhörigas viktiga 

roll för de äldre. Friedman et al. beskriver att anhöriga till de äldre hanterar denna flytt till 

särkilt boende på olika sätt, en del väljer att engagera sig mycket, andra inte alls och en del 

väljer att vara tillgängliga för personalen och inte direkt delaktiga i den äldres liv.  

Rennemark (2004) betonar att de äldre behöver de nära anhöriga för att känna livskvalitet. 

Ljungbeck (2012) framhåller att anhöriga måste få känna en trygghet i att den aktiva 

personalen som är runt deras äldre släktingar gör sitt yttersta för att ge en god omsorg, men 
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även att de meddelar då det sker förändringar runt den äldre. Ljungbeck tar även upp vikten 

av kontinuitet som ett led i ökad trygghet för de anhöriga. Frida som representerar 

pensionärsrådet tar upp just hur viktigt det är att känna sig trygg med och att lita på 

omsorgspersonalen, för att som anhörig få möjlighet att slappna av och kunna ägna sig åt 

sådant de önskar. Anna anser att anhöriga är viktiga för de äldre, och menar att 

omsorgspersonalens arbete ska underlätta för de anhöriga att få ta del av de trevliga stunderna 

med sina äldre. Detta genom att omsorgspersonal kan sköta om exempelvis tvätt och inköp, så 

får anhöriga njuta av sällskap och en fikastund tillsammans med de äldre istället. Vidare 

påtalas det, att då de äldre själva inte kan utrycka sina behov och önskemål är det anhöriga 

eller annan närstående som är de som får försöka föra den äldres talan. De stora svårigheterna 

personalen ställs inför är de tillfällen då de får ett nytt ärende, en ny brukare som de inte 

sedan tidigare känner och som inte själv kan berätta hur denne vill ha sin dag, finns det ingen 

närstående som kan berätta blir det en stor utmaning för omsorgspersonalen. Britta tar upp 

levnadsberättelserna som ett bra dokument för de äldre och eventuellt deras anhöriga, där de 

kan skriva ner valda delar för att hjälpa omsorgspersonalen att ge det stöd deras äldre släkting 

vill ha. 

 

Viktiga kvalitetsindikatorers som tas upp i (SOSFS 2011) är trygghet, meningsfullhet, 

kontinuitet och kompetens hos personalen som utför arbetet. En kvalitetsindikator kan vara 

meningsfulla sociala aktiviteter, Camilla beskriver tydligt hur de arbetar med den 

meningsfulla dagen och delaktighet, genom att varje dag fråga vad den enskilde vill göra med 

sin dag. De goda exemplen som Anna ger handlar om trygghet, kompetens, kontinuitet och 

meningsfullhet då damen som suttit inomhus under ett flertal år efter mycket motiverande 

tillsammans med omsorgspersonal vågar ge sig ut på promenad och besök på café. En annan 

kvalitetsindikator är att det ska finnas ett systematiskt kvalitetsarbete som ska omfatta 

verksamhetens samtliga delar. Det kan innebära avvikelserapportering, riskanalyser och 

egenkontroller. I intervjuerna framkommer det att när det har skett en felaktighet så används 

ett avvikelsesystem för att fånga upp fel och misstag i verksamheten. Syftet med 

avvikelserapporteringen är att belysa och utreda varför fel begåtts, i stället för att sopa dem 

under mattan. 
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7. Sammanfattning och diskussion 
 

Omsorgskvalitet är ett begrepp som är både omfattande och svårt att ge en direkt beskrivning 

av vad det innebär. Vi har haft svårigheter att precisera innebörden. När vi försökt ringa in det 

teoretiskt har vi sett många varianter. Samtidigt har det visat sig att omsorgsaktörerna också 

haft en diffus förståelse av vad kvalitet är, hur den mäts och vad innehållet i det konkreta 

arbetet med att höja kvalitet bör vara. Kvalitetsdiskussionerna förs framför allt i den formella 

retoriken i form av genomgång av honnörsord som vi anser sakna tydliga och direkta 

kopplingar till praktiken. Vad är exempelvis ett gott bemötande och ett värdigt liv? Det kan 

finnas en svårighet att fylla honnörsorden med ett innehåll, det krävs en dialog inom 

organisationen och det krävs samtidigt en öppenhet mot de äldre och anhöriga. För att 

honnörsorden ska ges en innebörd så måste vi sätta ord på vad som exempelvis är ett gott 

bemötande och värdigt liv.  

 

När vi själva försökt sortera i begreppet kvalitet har vi menat att en uppdelning på materiell 

(vad man gör) och relationell (hur man gör det) kvalitet visat sig fruktbart för att öka 

förståelsen. Man kan också knyta detta till att kvalitet kan vara subjektiv (brukaren värderar) 

eller objektiv (organisationen har värderat). Det innebär att vi reserverar just subjektivitet till 

brukarens värdering. Ett exempel kan förtydliga. Att ha infört trygghetslarm är ett exempel på 

en objektiv, materiell kvalitetsförbättring på så vis att exempelvis fallolyckor kan 

uppmärksammas omedelbart, men har det lett till en större trygghet i form av ökad subjektiv, 

relationell kvalitet? Relationen mellan omsorgsgivare och omsorgstagare förändras till ett mer 

indirekt möte och det kanske skapar mindre upplevd trygghet eller krockar med andra 

honnörsord som relateras till kvalitet. Här kan man tänka sig att trygghetslarmet minskar den 

sociala gemenskapen med omsorgsgivare om mötena dem emellan minskar. Detta för vidare 

in i att kvalitetshonnörsord kan krocka och då måste de ställas mot varandra när man utformar 

omsorgen. 

 

Det som tydligt framkommer i vår studie är att samhället har rört sig från en äldreomsorg där 

materiell kvalitet var det som var mest viktigt, där duschdagar och ordentligt städande gick 

före bemötande, trygghet och en meningsfull dag. Idag visar värdegrundsarbetet att den 

relationella kvaliteten inom äldreomsorgen lyfts fram, där den individuella omsorgen, den 

enskildes önskan av meningsfull dag och den enskildes specifika behov är det fokus ligger på. 

Men vi ska inte dra för långtgående slutsatser. Vad som framkommer i våra intervjuer är att 

den nationella värdegrunden påverkat arbetet på varierande sätt i de två kommunerna. Där 
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Kommun A har ett väl inarbetat socialt synsätt, då deras värdegrund antogs redan 1997 och 

där menar man att resultatet är mer att frågorna än en gång belyses och diskuteras snarare än 

något nytt. I Kommun B som antog sin värdegrund 2006 är det egentliga arbetet med att öka 

sin kvalitet inom förhållningssätt gentemot de äldre under utveckling. Båda kommunerna har 

en tydlig agenda om vilka mål de har och de säger sig ständigt arbeta för att utvecklas, för att 

bli bättre och behålla sådant som de redan har god kvalitet inom. Dock är resonemanget ifrån 

omsorgsassistenterna att den nationella värdegrunden har ett värde i att den tvingar samtliga 

kommuner att diskutera vad som är viktigt i omsorgen av de äldre. 

 

Ska man konkretisera diskussionen om materiell och relationell kvalitet kan vi konstatera att 

bemötandet framhålls som viktigare än städning. Det kan vara ett resultat av att den officiella 

retoriken om den relationella kvalitetens betydelse slagit rot i verksamheterna och 

pensionärsråden. Den relationella kvaliteten framkommer nämligen i intervjuer med både 

verksamhetschefer och pensionärsrådets representant. Pensionärsrådets representant ansåg att 

det borde städas mer och bättre, men då personalen var så trevliga och fina så ville hon inget 

säga. Detta tolkar vi att relationen är så viktig att hon inte vill stöta sig med personalen och 

trycka på behovet av städning. Vidare kan vi ur intervjun med Anna förstå att även om hon 

har en önskan om bättre kvalitet inom serviceinsatser så är det något som inte av 

omsorgspersonalen anses vara en del i deras kompetensområde eller uppgifter. Det anses 

egentligen finnas andra yrkesgrupper som är bättre på att städa. På så vis menar 

verksamhetschefen tydligt att det är den relationella kvaliteten de bör arbeta utifrån i första 

hand och att ansvaret för den materiella totalkvaliteten minskat. Samtidigt finns det en 

invändning här, de äldre som omfattas av den offentliga äldreomsorgen blir allt skröpligare. 

För att spetsa till det är det i större utsträckning ”vårdpaket” än omsorgstagare som befolkar 

äldreomsorgen. Det innebär naturligtvis inte att den gruppen inte har behov av relationell 

kvalitet även om den tar andra former som exempelvis närhet. Men samtidigt är det uppenbart 

att vård i större utsträckning handlar om objektiv materiell kvalitet i form av medicinska 

insatser. 

 

En intressant sak är att relationen till anhöriga tar stor plats i kvalitetsdiskussionen. Den är en 

variant på relationell kvalitet som tycks lyftas mer och mer. Men då ställer detta krav, på att 

arbeta med de faktiska förutsättningarna mer än idag. Hur ska detta förenas i omsorgsarbetet? 
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Både verksamhetschefer och omsorgspersonal talar om vikten av formell utbildning med en 

teoretisk kunskap om äldre och deras problematik. Samtliga är dock överrens om att finns det 

inte ett genuint intresse för att arbeta med människor kommer man aldrig att bli en bra 

omsorgspersonal. Teoretisk kunskap, erfarenhet och lämpliga personliga egenskaper är 

önskvärda som kompetens. Som personliga egenskaper inom områden som lyhördhet, ett gott 

humör, våga prata och ett fint bemötande är de egenskaper som framhävs som de mest 

viktiga. Det som framkommer är att ökad kompetens inom områden som rör psykisk ohälsa 

och demenssjukdomar är önskvärt i båda kommunerna då det tydligt framkommer att där 

finns en stor kunskapslucka. Psykisk ohälsa ökar bland äldre och kompetens hos personalen 

behöver anpassas efter samhällets utveckling. Här tolkar vi, för att öka kvalitet behöver 

personalen vidareutbildas inom specifika områden för att den enskilde ska få den omsorg den 

är i behov av, objektivt definierad. Här gäller det att vara försiktig i att knyta samman 

kompetens som en förutsättning för kvalitet. Det är lite av ett universalrecept inom de 

människobehandlande organisationerna – exempelvis lärarlyftet inom skolan och 

specialistutbildning inom sjukvården. Populära recept som värdegrundsrelaterat 

omsorgsarbete, riktas ofta som ett individrelaterat förslag till den enskilda 

organisationsmedlemmen i termer av utveckling och karriärmöjligheter (Erlandsson 2013, s. 

35; Røvik 2001, s.105). På så vis är det lätt att förstå att det kan få gehör och fotfäste inom 

omsorgsprofessionerna. 

 

Låt oss avsluta med att återgå till vad de säger i verksamheterna idag. Anna och Camilla i 

Kommun A arbetar utifrån ett socialt synsätt där den meningsfulla dagen har stort fokus. För 

att den enskilde äldre ska må bra måste den äldre känna delaktighet, för att nå detta arbetar de 

med ett undrande förhållningssätt där den enskilde blir delaktig i dagens alla val. De anser att 

delaktighet är grunden i att få en meningsfull dag så att de äldre finner välbefinnande och 

välmående. Britta och Diana i Kommun B arbetar på ett bredare sätt med både vård och 

omsorg och vill på det viset nå ut så att den äldre får den individuella omsorg den är i behov 

av. Genom att känna och förstå brukaren vill de nå välbefinnande för personen. Damberg 

(2010) tar upp i sin beskrivning av hur arbetsfördelningen förändras att det blir mer viktigt att 

se till den individinriktade uppfattningen, där vissa behov hos de äldre upplevs som mer 

viktiga än andra att tillgodose. Sammantaget så menar vi i samstämmighet med Damberg 

(2010, s. 34, 84, 85) att frågan om hur personal ska utföra sitt arbete och hur de ska agera i 

förhållande till att de äldres behov har blivit den tudelade kvalitetsfrågan i äldreomsorgen.  
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En avslutande reflektion kan vara på sin plats och det är olyckligt om ett fokus kan komma att 

skymma ett annat fokus inom äldreomsorgen. I förlängningen finns farhågan att fokuset på 

den relationella kvaliteten är ett sätt att kunna tala om en kvalitetshöjning parallellt med att 

den materiella kvaliteten faktiskt försämras. Men i tanken är det är nog att dra det till sin 

yttersta spets. 

 

8. Förslag på vidare forskning 

Frågor som har aktualiserats i denna undersökning är hur vi ska utforma samspelet med 

anhöriga genom att de interageras mer i själva omsorgen av de äldre, detta för att anhöriga 

inte ska känna sig utanför, utan mötas med delaktighet ifrån omsorgspersonal och erkännas 

som viktiga för att få bli bekräftade. Vidare forskning är nödvändig för att få en bättre insikt 

om hur omsorgskvalitet och kompetens i kombination ligger till grund för hur vi kan handskas 

med eventuella framtida problem som berör omsorgskvalitet. Det är även viktigt med bra 

relationer mellan anhöriga och omsorgspersonal för att det ska bli en relation som innehåller 

trygghet och välbefinnande som i sin tur leder till att närstående ska känna delaktighet och 

engagemang samt känna att de är till nytta för den äldre. Vår uppfattning av omsorgskvalitet 

är att en god framtida omsorg för de äldre bör baseras utifrån ett salutogent synsätt med 

aktiviteter av olika slag och där både hälsa och välmående, men ”upplevelser av 

sammanhang” är ett ledord för samtliga inblandade parter – personal, brukare och anhöriga.  
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev 

Hej vi är två socionomstudenter som heter Betty-Graze Gustafsson och Linda Fransson. Vi 

går nu termin 6 på socionomprogrammet på Linnéuniversitet i Kalmar. Vi skriver just nu vårt 

examensarbete som handlar om omsorgskvalitet i äldreomsorg. Vi vill genom vår studie få en 

uppfattning på vad som är god omsorgskvalitet för de äldre. Vi har valt att vända oss till 

verksamhetsansvarige, omsorgspersonal samt representant ifrån pensionärsrådet då vi tror att 

ni är de som bäst kan bidra med viktig kunskap. 

Vi kommer inte att lämna ut några namn eller information som kan härledas till de personer 

som ingår i denna undersökning och vill du inte svara på någon fråga eller medverka i den 

fortsatta undersökningen så har Du Din fulla rätt att avsluta när du så önskar utan att du 

behöver komma med en förklaring.  

Då vi nu skickar frågorna till dig önskar vi att du funderar och skriver ner dina svar, skicka 

tillbaka svaren via e-post så snart du kan. Vi återkommer till dig inom kort för en uppföljande 

intervju och diskussion utifrån de svar du har formulerat.  

Detta examensarbete kommer att publiceras på DIVA som är ett forum där examinerade 

arbeten publiceras. Vid intresse får du givetvis ta del av examensarbetet då det är slutfört. 

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.  

Tack för din insats och för att vi fick ta en del av din tid! 

Betty-Graze & Linda 

Betty-Graze Gustafsson  Linda Fransson 

Bg22bq@student.lnu.se  lf222at@student.lnu.se 

xxxx-xxxxxx   xxxx-xxxxxx 

 

Handledare Jan Petersson 

Jan.petersson@lnu.se 

xxxx-xxxxxxx 
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Bilaga 2 
 

Frågeformulär för verksamhetschefer och omsorgspersonal 

 

Vilken utbildning och erfarenhet har du? 

 

Hur länge har du arbetat inom äldreomsorgen? 

 

Vad är det viktigaste nyckelordet i god kvalitet?  

 

Hur arbetar ni med kvalitetsbegreppet på din arbetsplats? 

 

Vilka personer anser ni ska vara aktiva runt de äldre?  

- Hur bidrar de med för olika kvaliteter? 

 

Vad för kompetens hos omsorgspersonalen anser ni vara viktig? 

 

Hur ser relationen mellan kompetens och kvalitet ut? 

 

Vilket innehåll i kompetens är viktigt? 

 

Vad anser ni ska ingå i betydelsen av att stärka den äldres delaktighet och välmående? 

- Hur arbetar ni för att tillgodose detta? 

 

 

Hur försäkrar ni er om att de brukare som inte kan uttala sina önskemål ändå får sina behov 

till godosedda?  

 

Hur kan omsorgspersonal bidra till att skapa en meningsfull tillvaro för de äldre? 

 

Kan du ge ett exempel på ett fall där god kvalitet blivit framgångsrikt? 

 

Kan du ge ett exempel på då kvaliteten inte har blivit bra? 

 

Inom vilket område anser du att ni har hög kvalitet? 

 

Inom vilket område är det mest angeläget att öka kvalitet? 

 

På vilket sätt är du involverad i det kontinuerliga kvalitetsarbetet? 

 

Hur anser du att den nationella värdegrunden har påverkat äldreomsorgens 

kvalitetsutveckling? 

 

Hur skulle du beskriva att organisationens krav på kvalitet i omsorgsarbetet ser ut?  

 

Är det något mer du vill tillägga? 
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Frågeformulär till pensionärsrådet 

 

Vad anser du är viktigt i omsorgen av äldre personer? 

 

Vilket gehör har ni i äldreomsorgen?  

 

Finns det andra forum där era åsikter kan framföras? 

 

Blir ni lyssnade på? 

 

Nämn något som ni fått gehör för? 

 

Nämn något ni inte fått gehör för? 

 

I vilken utsträckning är ni delaktiga? 

 

Vilka klagomål får ni till er? 

 

Vilka positiva rektioner hör ni? 

 

Är det något mer ni vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


