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Abstract 
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Title: “Sometimes I wonder what they’re thinking, the ones at the top of the organisation” – A 

qualitative study of older people’s participation in home based services [Translated title] 
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This qualitative study examines the participation that older people have in their own home 

care by exploring experiences of care workers. We will investigate to see if there are 

limitations due to financial implications in the sector. Modern day care of the elderly in 

Sweden is facing increasing pressures to both show cost savings whilst maintaining the same 

levels of service within the community. It is becoming more essential for older people to 

participate in their own care for the sake of their health and well-being. 

     The method that we used for data collection was qualitative interviews. We chose this 

approach for our study as we wanted to hear the informants’ experiences and ways of thinking 

firsthand. The study was conducted with nine care workers who operate within home based 

services. Altogether the informants who participated in the study were from the same 

community, but from four different groups. The collected empirical data was analysed using 

theories such as New Public Management (NPM) and empowerment. The results in the study 

show that the care workers face many obstacles working in a changing organisation. Despite 

this the care workers work with the older people’s best in mind.  
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Förord 

Intresset för vår studie väcktes i samband med vår verksamhetsförlagda utbildning på 

socionomprogrammet. Vi såg då hur brukarmedverkan kunde vara en utmaning att uppnå på 

olika nivåer i en föränderlig organisation. Därför ville vi undersöka huruvida vår uppfattning 

stämde överrens med verkligheten och upplevelserna hos de som arbetade med 

brukarmedverkan i sitt dagliga arbete.  

    Studiens alla delar genomfördes gemensamt av oss som författare vilket innefattade lika 

engagemang och arbetsfördelning studien igenom. Vi båda deltog i intervjuerna som sedan 

transkriberades jämbördigt mellan oss. Vidare tog vi ett gemensamt ansvar för analys av och 

diskussion kring materialet. 

     Utöver vår insats har vi haft turen att kunna ta hjälp av erfarna personer inom studiens 

ämnesområde. Det har haft stor betydelse för att kunna göra denna uppsats möjlig och vi vill 

därför uttrycka ett stort tack till Er! 

TACK! 

/Sandra och Sofia 
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1. Inledning 

Studiens första kapitel introduceras genom en problembakgrund för att skapa insikt i studiens 

ämnesområde. Det följs av en problemformulering som fångar studiens forskningsfråga och 

relevansen av ämnet inom socialt arbete. Problemformuleringen mynnar sedan ut i studiens 

syfte och tillhörande frågeställningar.  

 

1.1 Problembakgrund 

Under senare tid har ett flertal marknadsmodeller introducerats i kommuner inom olika 

förvaltningsorganisationer i Sverige varav vissa fått mer genomslag än andra. 

Marknadsmodellerna har främst introducerats för att minska statliga utgifter men också för att 

skapa bättre kontroll av verksamheterna (Wikström, 2005). Vidare visar forskning att 

förtroendet för politiker och institutioner har minskat samtidigt som dess legitimiteten har 

ifrågasatts. Medborgarna har också visat missnöje med i vilken utsträckning de getts 

möjlighet att påverka politiska beslut och offentliga verksamheter. Detta har sin tur bidragit 

till att politiker sett det som viktigt att göra medborgarna delaktiga och engagerade i samhället 

för att på så vis främja demokratin. Att göra medborgarna delaktiga har setts som en lösning 

för att minska kostnaderna, höja kvaliteten och bidra till större legitimitet eftersom brukarna 

då fått insyn i kommunens arbete. Delaktigheten har också setts som en sätt att bidra till 

gynnsamma förhållanden för medborgarna (Jarl, 1999).   

     Att arbeta marknadseffektivt och samtidigt eftersträva att individen är i fokus är något som 

blivit allt mer förekommande inom äldreomsorgen i Sverige och kan ses som en 

individualiseringstrend. I och med denna trend ska organisationerna lära sig hantera att 

eftersträva både effektivitet och att individen är i fokus i sina verksamheter (Almqvist, 2006). 

För att uppnå ett arbetssätt som sätter brukaren i fokus inom omsorgen har också krav på detta 

lagstadgats vilket bland annat går att utläsa i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Eftersom 

Socialtjänstlagen ligger till grund för hur äldreomsorgen i Sverige ska utformas är detta något 

som kommunerna i sina verksamheter ska arbeta efter (jmf Wikström, 2005). 

 

1.2  Problemformulering 

Under de senaste 100 åren har medellivslängden i Sverige höjts vilket har förändrat landets 

åldersstruktur. År 1900 var åtta procent av Sveriges befolkning 65 år eller äldre. Allt eftersom 

medellivslängen höjts har också andelen äldre stigit och antalet äldre över 65 år beräknades år 

2013 utgöra 19 procent av Sveriges befolkning (Statistiska centralbyrån [SCB], 2014). I takt 
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med att antalet äldre stiger blir fler i behov av hemtjänst vilket bidrar till högre kostnader för 

äldreomsorgen i kommunerna. För att då minska utgifterna och samtidigt öka effektiviteten 

står kommunerna inför marknadsanpassning i sina verksamheter (Wikström, 2005). 

     Samtidigt som marknadsanpassning genomförs betonas brukarens rättigheter inom 

äldreomsorgen (Montin, 2007). Vårdpersonalen ska arbeta för att ge brukaren ett aktivt 

åldrande samt möta dennes individuella behov och önskemål (Vik & Eide, 2012). Det har 

därför blivit aktuellt att involvera brukaren i omsorgen då tanken har varit att se dennes 

förmågor istället för begränsningar (Petriwskyj, Gibson & Webby, 2014). Detta synsätt har 

gjort brukarmedverkan till ett centralt och flitigt använt begrepp inom socialt arbete, något 

som innebär att brukaren görs delaktig vid vardagsnära sysslor (Socialstyrelsen, 2003). En 

uppnådd brukarmedverkan inom äldreomsorgen kan bidra till förhöjd livskalitet för brukaren 

och till att främja dennes fysiska och psykiska hälsa. Det kan även förebygga risk för 

funktionell nedgång och sjukdom (Vik & Eide, 2012; Witsø, Ytterhus & Vik, 2012). 

     Socialstyrelsen skriver att forskning och utvärdering om brukarmedverkan bedrivits i liten 

omfattning (Socialstyrelsen, 2003). Trots det visar den forskning som finns att 

marknadsanpassning bidrar till tidsbrist inom äldreomsorgen och att brukarna på grund av 

denna tidsbrist får svårare att uttrycka sina behov och önskemål i samband med att 

hemtjänstinsatser utförs (Wikström, 2005). Likt det önskar också brukarna mer delaktighet än 

vad äldreomsorgen idag erbjuder (Witsø, Ytterhus & Vik, 2012; Witsø, Ytterhus & Vik, 

2013). Att arbeta inom en kommun där både marknadsanpassning förekommer och 

brukarmedverkan eftersträvas kan ses som en motsättning och därför som en utmaning i 

praktiken (Rønning, 2007).  

     Med utgångspunkt i att äldreomsorgen är en föränderlig organisation med brukarens bästa i 

fokus kommer studien analyseras utifrån New Public Management (NPM) och empowerment. 

Det då NMP är en samlingsbeteckning för en framgångsrik offentlig verksamhet som 

innefattar fokus på marknadsanpassning så som måluppfyllelse, strängare finansiell kontroll 

och därmed effektivitet inom verksamheten (Almqvist, 2006). Det samtidigt som 

empowerment syftar till att se brukaren som en självständig aktör med möjlighet till större 

makt i sitt liv och därmed i samhället (Askheim & Starrin, 2007). Empowerment kan enligt 

oss därför ses som ett sätt att motarbeta NPM och dess negativa effekter då vårdpersonalen 

enligt empowerment ger brukaren möjlighet till att stärka sin roll i omsorgen.  

     Vårdpersonalen kan enligt oss ses som en essentiell del av brukarmedverkan då de 

kommer i daglig kontakt med brukaren och därför är den som har störst möjlighet att få insikt 

i brukarens önskemål och behov. Med utgångspunkt i detta ser vi det som intressant att i 
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studien få förståelse för vårdpersonalens upplevelser av brukarmedverkan inom den 

organisation de arbetar. Att få ta del av detta perspektiv anser vi också vara intressant då 

vårdpersonal enligt Thylefors (2007) är en grupp som socionomer kan komma i nära kontakt 

med. Det menar vi exempelvis kan vara genom att ha ansvar över en hemtjänstgrupp och dess 

arbete vilket vi vidare anser kan bidra till en möjlighet att som socionom kunna påverka 

brukarmedverkan i vårdpersonalens brukarnära arbete.  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och förstå vårdpersonalens erfarenheter om att arbeta med 

brukarmedverkan inom äldreomsorgen i en marknadsanpassad organisation. 

1.4 Frågeställningar 

• Hur arbetar vårdpersonalen utefter brukarmedverkan? 

• Hur kan marknadsanpassning begränsa brukarmedverkan? 

• Hur kan marknadsanpassning främja brukarmedverkan? 

1.5 Disposition 

Vidare följs inledningen av en begreppsdefinition gällande väsentliga begrepp i studien. Det 

görs också en bakgrundsbeskrivning med relevanta lagar, föreskrifter och organisatoriska 

faktorer som kan ha betydelse för förståelsen av studien. Sist i kapitlet görs en beskrivning av 

hur studien avgränsats. Vidare delas studien in i fem olika kapitel vilka är tidigare forskning, 

metod, teori, resultat och analys samt diskussion. Tidigare forskning presenteras utifrån två 

teman: faktorer som kan främja och faktorer som kan begränsa brukarmedverkan. Studiens 

teoretiska utgångspunkt är NPM och empowerment vilket används för tolkning av vårt 

material. Metodkapitlet beskriver vidare hur studien är planerad och genomförd. Sedan följer 

resultat och analys där materialet presenteras och analyseras utifrån tidigare forskning och 

utvalda teorier. I det avslutande kapitlet förs en diskussion gällande positiva effekter men 

också brister i genomförandet av en kvalitativ metod i vår studie. I diskussionen förs också 

resonemang om studiens slutsatser men också hur studien bidragit till nya perspektiv. 

 

1.6 Begreppsdefinition  

Nedan presenteras en beskrivning av studiens väsentliga begrepp ”brukare” och 

”brukarmedverkan”. 
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1.6.1 Brukare 

För att benämnas brukare och ges möjlighet till delaktighet krävs det att individen nyttjar den 

service som kommunen erhåller (Jarl, 1999). För definiton av begreppet brukare ger riskdag 

och regering följande formulering: ”Personer som nära och personligt berörs av en kommunal 

verksamhet och som i regel utnyttjar den under en relativt lång period” (Ds 1991:18 s. 38). 

Den som benämns brukare är alltså en person som nyttjar kommunens tjänster under en längre 

period vilket exempelvis kan vara äldre personer som beviljats insatser från äldreomsorgen i 

kommunen (Jarl, 1999). Socialstyrelsen (2003) beskriver också att brukaren är en person som 

ges möjlighet att påverka utförarna som erhåller tjänsterna eftersom brukaren inte har 

möjligheten att välja en annan utförare. Insatsen kan då utformas i samverkan mellan individ 

och socialarbetare (Socialstyrelsen, 2003). I denna studie avser begreppet brukare personer 

som mottar insatser från äldreomsorgens hemtjänst i den studerade kommunen. Med brukare 

avser vi huvudsakligen äldre personer men även yngre som av anledningar mottar hemtjänst 

från kommunen.   

 

1.6.2 Brukardeltagande, brukarinflytande och brukarmedverkan 

Att göra brukaren delaktig, i detta fall den äldre, kan ha olika innebörd. Begrepp som ofta 

omnämns när brukarens delaktighet lyfts fram är brukardeltagande, brukarinflytande och 

brukarmedverkan. Dessa begrepp har olika betydelse vilket gör det väsentligt att åtskilja 

dessa. Brukardeltagande innebär att brukaren kan ses som direkt delaktig då den görs delaktig 

i den politiska beslutsprocessen. Likt brukardeltagande innebär brukarinflytande att brukaren 

påverkar de beslut som fattas och hur verksamheten utformas (Jarl, 1999).  Brukaren har då 

ett kollektivt inflytande och framför de intressen som gruppen har. Brukarinflytande kan på så 

vis innebära att brukaren görs delaktig i utformningen av tjänster inom kommun och 

landsting. Det kan alltså inte ses som brukarinflytande när brukaren försöker påverka sin egen 

situation (Socialstyrelsen, 2003; Wikström, 2005). Till skillnad från brukardeltagande och 

brukarinflytande lyfter brukarmedverkan istället upp brukarens rätt att medverka och vara 

delaktig i vardagliga sysslor (Jarl, 1999; Socialstyrelsen, 2003). Verksamheten ska då beakta 

brukarens perspektiv då denne ska definiera vad som anses vara god kvalitet inom 

verksamheten (Socialstyrelsen, 2003). I denna studie används begreppet brukarmedverkan då 

vi är intresserade av brukarens delaktighet i de vardagliga insatserna med vårdpersonalen. Vi 

riktar oss alltså inte till delaktighet på högre nivåer eller på ett kollektivt plan inom 

organisationen. I studien kan dock begrepp som delaktighet och självbestämmande 

förekomma när vi beskriver brukarmedverkan inom äldreomsorgen. Gemensamt för 



 

9 

 

begreppen är att de syftar till brukarens delaktighet i de vardagliga insatserna inom 

hemtjänsten.  

 

1.7 Bakgrund  

Under kommande rubriker lyfts utvecklingen av brukarmedverkan fram samt vad brukarens 

delaktighet kan innebära. Det framförs även hur organisatoriska faktorer kan påverka 

brukarmedverkan men också hur lagstiftning och föreskrifter är utformade för att främja 

detta inom organisationerna och därmed i kommunerna.  

 

1.7.1 Brukarens delaktighet i omsorgen  

Brukarmedverkan är något som allt mer eftersträvas inom brukarnära organisationer 

(Wikström, 2005). Med likhet till detta har många länder etablerat en evidensbaserad praktik 

(EBP) för att ändra sin kunskapsutveckling till en mer evidensbaserad kultur, något som gjorts 

även inom socialt arbete i Sverige (Svanevie, 2011). EBP innebär att strävan ligger i att vård 

och omsorg ska byggas på en vetenskaplig grund och att det ska finnas vetskap om ifall 

metoder och dess effekter fungerar för att på så vis kunna hjälpa brukaren på ett bättre sätt 

(Bergman & Lundström, 2006). EBP var något som från början grundades av ekonomiska 

skäl men idag allt mer övergått till ett begrepp som ses som ett värde för brukarna och dess 

delaktighet (Bergman & Lundström, 2006).  

     Vad som anses göra brukaren delaktig kan se olika ut. Socialstyrelsen definierade år 2008 

självbestämmande och medverkan för brukaren inom äldreomsorgen som att denne skulle 

delta i utformningen av sin genomförandeplan. Det skulle skapa förutsättning för brukaren att 

framföra hur denne vill att insatserna utförs (Socialstyrelsen, 2008). En undersökning av 

Socialstyrelsen från år 2014 visar att antalet äldre som känner sig delaktiga och att deras 

önskemål tillgodoses av vårdpersonalen varierar mellan 67 procent till 96 procent i 

kommunerna i Sverige (Socialstyrelsen, 2014). Däremot berör en annan studie hur brukarna 

kan känna sig obekväma med att uttrycka sina behov och åsikter då de inte vill känna sig 

påträngande eller placera sina behov framför andras. Det kan också vara så att brukarna inte 

alltid uttrycker sina behov då de anser att de inte alltid kan tillfredsställas (Petriwskyj, Gibson 

& Webby, 2014).  

 

1.7.2 Offentlig organisation 

Hur riktlinjer kring brukarmedverkan utformas och används i äldreomsorgens dagliga arbete 
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kan påverkas av organisationens struktur. Kommunen i studien är en offentligt styrd 

organisation. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) beskriver att en sådan organisation 

styrs utifrån politiska beslut, lagar och regler. De menar också att den offentliga 

organisationen ofta är byråkratiskt uppbyggd vilket innebär att det finns regler och lagar inom 

organisationen som ska följas (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). 

     Kommunerna inom organisationen styrs utefter de lagar och regler som finns men numera 

också utefter marknadsanpassning. Ett exempel på marknadsanpassning kan vara ökat tryck 

på måluppfyllelse och kvalitet vilket lett till ökad kontroll och avgränsade resurser men också 

till decentralisering (Thylefors, 2007). Decentralisering var något som präglade 

äldreomsorgen från 1970-1990-talet då ansvar flyttades från stat till kommun. Detta har för 

äldreomsorgen inneburit att kommunerna fått större frihet att själva bestämma hur dess mål 

ska uppnås. Trots att det sedan 1990-talet funnits en ökad statlig styrning för att kontrollera 

kommunerna har äldreomsorgen idag ett starkt kommunalt handlingsutrymme. Detta då staten 

sätter upp mer generella mål snarare än detaljstyrda lagar vilket bidrar till att 

Socialtjänstlagen, som formar äldreomsorgen, är utformad som är en målinriktad ramlag med 

utrymme för tolkning (Feltenius, 2010). 

 

1.7.3 Socialtjänstlagen 

Socialtjänstlagen infördes år 1982 för en mer serviceinriktad och hjälpande äldreomsorg än 

tidigare samt för att främja människans egen förmåga att påverka sin egen situation. Idag är 

frivillighet och självbestämmande viktiga begrepp när det gäller handläggning av enskilda 

ärenden inom äldreomsorgen (Wikström, 2005). Av vad som kan utläsas i 5 kap. 5§ 3 st. 

Socialtjänstlagen är att den äldre så långt det är möjligt ska kunna välja när och hur stöd och 

hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges (SFS 2001:453). Vidare ska de 

kommuner och verksamheter som utför äldreomsorg enligt Socialtjänstlagen arbeta utefter 

den nationella värdegrund som finns beskriven i 5 kap. 4 § SoL. Där framgår att äldre 

personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (SFS 2001:453).  Utöver 

lagstiftning finns det i Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens 

omsorg om äldre föreskrivet att:  

 

Den nämnd som har ansvar för verksamhet inom socialtjänsten eller den som yrkesmässigt 

bedriver enskild verksamhet bör beakta följande aspekter för att se till att äldre visas 

respekt för och får stöd i sitt självbestämmande, är delaktiga i hur stöd och hjälp ges samt 

får individanpassad omsorg (SOSFS 2012:3). 
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Detta behandlar bland annat hur personalen ska arbeta för att upprätthålla brukarens 

oberoende. Vårdpersonalen ska säkerställa att brukaren ges stöd och hjälp som anpassas 

utefter dennes önskemål, behov och föreställningar. De ska också ha ett förhållningssätt som 

gör det lättare för brukaren att framföra sina egna åsikter och önskemål. Brukaren ska också 

ges möjlighet att påverka insatserna och biståndsbestlutet (SOSFS 2012:3).  

 

1.7.4 Styrdokument i Solbacka kommun 

Lagar och föreskrifter bryts ner till mål i form av styrdokument som kommunen ska arbeta 

utefter (jmf Wikström, 2005). I studiens kommun, som vi av etiska skäl har gjort anonym och 

valt att kalla Solbacka kommun, finns diverse styrdokument där brukarmedverkan ses som en 

grund för god omsorg. På grund av etiska skäl har vi även valt att inte referera till kommunens 

styrdokument, det för att förhindra att namn på studiens kommun och respondenter avslöjas. 

      De centrala målen i Solbacka kommuns styrdokument är att brukaren ska få en trygg och 

delaktig omsorg som ska främja bästa möjliga livskvalitet. Varje individ och dess enskilda 

behov ska beaktas då alla har olika förutsättningar, något som ska främja ett aktivt liv med 

möjlighet att bo kvar i det egna hemmet. Dessutom bör personalens arbetsmiljö vara attraktiv 

med rätt personalfördelning i förhållande till arbetsbelastningen. Kommunen ska utöver detta 

sträva efter att hålla sig inom de ekonomiska restriktioner som finns, bidra till utveckling 

inom organisation och verksamhet samt genomföra politiska beslut och vara lojala mot dessa. 

 

1.8 Avgränsningar 

Avgränsningar som gjorts i studien är att den genomförts under våren år 2015. Det fanns inte 

några krav på att respondenterna skulle vara utbildade, däremot riktade vi oss enbart till 

vårdpersonal inom hemtjänsten i äldreomsorgen. I studien genomfördes två till tre intervjuer 

vardera i fyra hemtjänstgrupper i Solbacka kommun. 

 

2. Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning utifrån två teman; faktorer som kan främja och faktorer 

som kan begränsa brukarmedverkan, vilka gemensamt speglar studiens frågeställningar.  

 

2.1 Litteratur för metodöversikt 

Forskning som används i detta avsnitt är genomförd i Sverige, Norge och Australien. Dessa 
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utgörs av vetenskapliga artiklar och avhandlingar funna på databaserna Libris och Academic 

Search Elite (EBSCO). För att finna dessa har vi använt oss av sökorden ”brukarmedverkan”, 

”äldre”, ”delaktighet”, ”vårdpersonal”, ”verksamhet”, ”organisation”, ”äldreomsorg” och 

”hemtjänst”. 

2.2 Faktorer som kan begränsa brukarmedverkan 

Trots lagstiftning och verksamheternas möjligheter till tolkning av denna finns olika faktorer 

som kan begränsa och främja brukarens delaktighet. Det kan göra arbetet med brukaren 

komplext och till en utmaning för vårdpersonalen (Petriwskyj, Gibson & Webby, 2014). För 

att skapa rätt förutsättningar för vårdpersonalen och samtidigt brukarens delaktighet krävs en 

kommunikation mellan de olika nivåerna i organisationen. De som beslutar om hur arbetet ska 

utföras är de som ska ge vårdpersonalen dessa förutsättningar. De villkor som erbjuds 

vårdpersonalen kan antingen underlätta, vara neutrala eller i värsta fall förhindra utförandet av 

insatserna och därmed brukarmedverkan (Hansson, 2006). 

2.2.1 Relation mellan vårdpersonal och organisation 

En svensk studie med kombinerade kvalitativa och kvantitativa studier baserade på intervju- 

och enkätstudier med 43 vårdpersonal beskriver att det ibland finns en osynlig relation mellan 

organisation och vårdpersonal, något som kan påverka prioriteringen i arbetet. Studien visar 

även att det finns en ambivalent hållning till både regler och akademisk utbildning men den 

osynliga relationen påvisas även när det kommer till verksamhetens mål. Vid frågan om 

organisationens mål med verksamheten hänvisade vårdpersonalen oftare till Socialtjänstlagen 

än till organisationen. Målen uppfattades därför inte som så viktiga, något som kan tolkas som 

att de inte var så kända eller för svåra att relatera till. Aspekter som lyftes fram under studien 

påvisade att individuella mål därför kunde ha mer genomslag än mål på organisationsnivå 

(Fahlström, 1999). 

     En svensk avhandling med kombinerade kvalitativa och kvantitativa studier med totalt 488 

respondenter visar att vårdpersonal möter svårigheter i att stå mellan organisationens riktlinjer 

och brukarens behov. Detta är något som tenderar att bidra till samvetesstress för 

vårdpersonalen. Studiens resultat visar bland annat att omorganisering och nedskärningar 

inom äldreomsorgen bidrar till en tung börda och dåligt samvete för vårdpersonal och att 

dessa upplever riktlinjer ovanifrån som kontrollerande och inte tillräckligt förankrade. I 

studien framkommer att vårdpersonalen upplever att dessa riktlinjer tar tid från brukarna och 

att de saknar praktisk nytta och medför andra problem. Problemen kan vara en mer 
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komplicerad och försämrad omvårdnad för brukaren och därmed minskad delaktighet (Åhlin, 

2015).  

2.2.2 Begränsad brukarmedverkan vid biståndsbedömning 

Brukarens delaktighet kan också begränsas i samband med att denne beviljas 

hemtjänstinsatser av biståndshandläggaren inom organisationen. En svensk studie med 

kvalitativa intervjuer med sex biståndshandläggare lyfter upp att brukaren ska få den hjälp 

som anses vara skälig, något som sätts efter individuell bedömning. Det framgår också att 

biståndshandläggaren följer ekonomiska riktlinjer vilket gör att bedömningen av insatserna 

görs utifrån ekonomiska faktorer. Det påverkar den hjälp brukaren ska få och i vilken 

utsträckning samt att om behovet kan tillgodoses på annat sätt ska detta göras i första hand. I 

studien lyfts också fram att brukaren ofta har svårt att uttrycka sina behov då äldre inte 

betraktas som en aktiv grupp.  Det visar sig även att brukarens behov beaktas allt mindre vid 

biståndsbedömning och att det istället är dennes behandling som ligger i fokus. Att enbart se 

till brukarens behandling och inte dennes sociala situation kan bidra till konsekvenser för hans 

eller hennes omsorgsbehov (Andersson, 2004). 

2.2.3 Tidsbrist 

Som tidigare nämnt kan vårdpersonalens prioritering och utformning av arbetet påverkas av 

organisationen. Ett resultat kan vara den marknadsanpassning som exempelvis gjort insatserna 

mätbara i tid för ökad effektivitet och därmed minskade kostnader (Wikström, 2005). En 

studie har gjorts inom fyra kommuner i Sverige år 2001-2003 genom enkäter, intervjuer och 

fokusgrupper där totalt 87 brukare och 20 vårdpersonal deltog. Studien lyfter fram hur 

biståndshandläggare stödjer sina beslut på lokala riktlinjer men att dessa riktlinjer mer och 

mer liknar en katalog med tidsbegränsade insatser. Att tidsbegränsa insatser kan medföra 

problematik när det kommer till ett individuellt möte mellan vårdpersonal och brukare då 

olika möten kan ha olika förutsättningar (Wikström, 2005). Detta visar även en norsk 

kvalitativ studie med fokusgrupper där totalt 30 vårdpersonal inom hemtjänsten från två 

kommuner deltog. Studien framhäver att insatserna kan presenteras som ett standardpaket där 

det finns vissa insatser som kommunen erbjuder. Det gör att brukaren inte alltid kan få de 

insatser denne anser sig vara i behov av (Vik & Eide, 2012). 

Forskning påvisar tidsbrist som en återkommande faktor som kan påverka brukarmedverkan. 

Det då en norsk studie lyfter upp tidbrist som en risk då brukaren riskerar att inte göras 

delaktig vilket kan skapa passivitet genom att vårdpersonalen serverar brukaren insatserna. 
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Om tid finns kan en god relation skapas vilket kan göra det lättare för vårdpersonalen att 

motivera brukaren till att engagera sig. Det är något som kan främja en god hälsa och 

upprätthållande av brukarens kroppsliga funktioner (jmf Vik & Eide, 2012). I samma studie 

framgår också att tidbristen var ett problem när det kom till att möta brukarens behov och 

samtidigt organisationens krav (Vik & Eide, 2012).  

2.3 Faktorer som kan främja brukarmedverkan 

Nedan presenteras resultat från studier som lyfter fram faktorer som kan bidra till att främja 

brukarmedverkan inom organisationen. 

 

2.3.1 Samarbete mellan vårdpersonal och brukare 

En svensk kvalitativ studie baserad på intervjuer med nio enhetschefer och 40 brukare samt 

fokusgruppsintervjuer med totalt 44 vårdpersonal visar att delaktighet i de dagliga insatserna 

kan förebygga fysisk ohälsa hos brukaren. Därför är det en förutsättning att denne så långt det 

är möjligt tillgodoser sina egna behov, trots beviljade insatser (Elmersjö, 2014). En kvalitativ 

australiensk studie genomförd med fokusgrupper och semistrukturerade intervjuer med totalt 

94 vårdpersonal och 85 brukare presenterar att vårdpersonalens och brukarens beteende och 

engagemang kan ses som en nyckel för brukarmedverkan. Centralt är både brukarens och 

vårdpersonalens vilja och positiva inställning till samarbete i vardagsnära sysslor. 

Eftersträvansvärt är även att personalen var positiv och hade en bra förmåga att kunna 

engagera brukaren (Petriwskyj, Gibson & Webby, 2014). Likaså lyfter en annan norsk 

kvalitativ studie med totalt tio intervjuer fram delaktighet och engagemang som ett 

gemensamt ansvar för brukare och vårdpersonal. En faktor för ökat engagemang och 

delaktighet i vardagsnära sysslor var samarbetet mellan personal och brukare vilket innefattar 

att personalen ska ha tid till att låta brukaren utföra aktiviteter självständigt (Witsø, Ytterhus 

& Vik, 2013). Även en annan norsk studie visar att vårdpersonalen ser det som viktigt att 

försöka göra brukaren delaktig i vardagen, något som trots det inte alltid prioriteras på grund 

av tidsbrist (Vik & Eide, 2012). 

2.3.2 Delaktighet oavsett kroppslig funktionalitet 

En svensk delstudie utförd enligt en begreppsanalys av begreppet självbestämmande visar att 

självbestämmande kan ses som ett sätt för brukaren att ta egna beslut som baseras på egen 

vilja samt att denne själv ska kunna påverka omsorgsprocessen. Exempel på detta kan vara att 

kunna önska insatser samt vilken dag det passar att få denna hjälp. Detta ger brukaren 
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självbestämmande när det kommer till utförandet av insatsen (Ekelund, 2014). 

     I en delstudie gjord i Sverige utifrån en kvalitativ metod där totalt 15 brukare intervjuades 

framgår att brukarens syn på självbestämmande kan förändras över tid, exempelvis på grund 

av ålder, vårdbehov och livssituation. Brukarnas definition av självbestämmande är enligt 

studien när de själva har möjlighet att styra sitt liv vilket i studien bidrar till välbefinnande 

och hälsa. Självbestämmande kan också betyda möjlighet för brukaren att själv försöka utföra 

sina insatser (Ekelund, 2014). 

     En svensk studie visar att det finns olika sätt för brukaren att förhålla sig till inflytande i 

sina insatser. Studien presenterar hur brukaren först kan ses som delaktig när denne kan delta 

aktivt i både planering och genomförande av insatserna (Wikström, 2005). I en norsk studie 

framgår även att aktivt deltagande och kontroll över sin situation ses som viktigt för 

brukarmedverkan, exempelvis genom att brukaren instruerar vårdpersonalen i verkställandet 

av insatserna (Vik & Eide, 2012). En australiensk studie lyfter upp respekt som något centralt 

för engagemang och delaktighet genom att vårdpersonalen respekterar brukarens värderingar, 

kunskap och förmåga att delta i olika situationer samt att brukaren ses som expert på hur 

omsorgen bör utföras (Petriwskyj, Gibson & Webby, 2014). 

3. Teoretisk utgångspunkt 

De teoretiska utgångspunkter vi valt att belysa vårt material genom och som beskrivs nedan 

är New Public Management (NPM) och empowerment. Varför vi ansåg dessa teorier aktuella 

för vår studie var att de kunde ses som en motsättning till varandra då den ena teorin lyfter 

fram omorganisering och effektivitet inom verksamheten medan den andra betonar individens 

självbestämmande och möjlighet att påverka sin egen situation, något som kan vara en 

utmaning för verksamheten att hantera. 

3.1 New Public Management 

Kommunallagen som trädde i kraft år 1991 medförde en förändring av den kommunala 

organisationen vilket bidrog till ökade möjligheter att skapa nya organisationsformer så som 

New Public Management (NPM). NMP bör inte ses som en enhetlig teori utan istället som ett 

uttryck för ett nytänkande bestående av olika delar (Montin, 2007). Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson och Wängnerud (2012) skriver dock att en teori kan ses som ett sätt att få förståelse 

för hur olika fenomen hänger samman. Med utgångspunkt i detta menar vi att NPM, trots att 

det inte bör ses som en enhetlig teori, kan hjälpa oss att se fenomenet från en analytisk vinkel. 

     NPM innefattar ett synsätt om styrning och ledning av offentlig verksamhet och fick sitt 
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stora genombrott under 1980-talet (Montin, 2007). NPM innefattar även idéer lånade från 

näringslivet och från metoder som de privata företagen använder sig av för att styra sina 

organisationer (Almqvist, 2006). Både svenska och andra nordiska kommuner har anammat 

delar av NPM som kan ligga till grund för en framgångsrik offentlig verksamhet (Montin, 

2007). Almqvist (2006) menar att NPM innefattar fokus på marknadsanpassning så som 

måluppfyllelse, strängare finansiell kontroll och därmed effektivitet. Ett tankesätt är att det 

ska uppnås ”mer värde för pengarna”. Detta innefattar även att politikerna ska bli bättre på att 

formulera mål, följa upp dem och utvärdera måluppfyllelse och resultat (Almqvist, 2006). 

Montin (2007) menar vidare att NPM också medfört att offentliga verksamheter brutits upp i 

olika beståndsdelar och att exempelvis utförare och beställare skiljts åt. Offentligt 

finansierade verksamheter kan också drivas i både privat och offentlig regi, detta med syfte att 

skapa konkurrens och på så vis uppnå effektivitet i verksamheten. Något som vidare bidrar till 

den framgångsrika offentliga verksamheten är när antalet nämnder och politiker minskar, 

vilket kan uppstå genom en förskjutning från politik till ledarskap. I NPM ersätts också 

processkontroller av den offentliga verksamheten med efterkontroller så som 

effektivitetsmätning, resultatanalys och utvärdering (Montin, 2007).  

     En annan faktor för framgång är att betona medborgarnas rättigheter så att de fritt kan välja 

mellan olika serviceproducenter (Montin, 2007). Medborgarna kan då ses som kunder och 

deras individuella behov bör tillgodoses (Askheim, 2007). Sammantaget har ökat tryck på 

måluppfyllelse och kvalitet enligt NPM lett till åtgärder så som decentralisering, avgränsade 

resursenheter och ökad kontroll. NPM och dess målfokusering kan vara önskvärt i vissa 

situationer men kan i direkt klientarbete vara förödande. Det eftersom att det då inte finns 

något som säger vilka insatser som är de rätta för en specifik brukare. Personalen bör därför 

inte vara målinriktad utan måste istället göra en bedömning av varje enskild situation 

(Thylefors, 2007). 

3.2 Empowerment  

Empowerment är ett begrepp som kopplas till folkrörelser så som den amerikanska 

medborgarrättsrörelsen, befrielserörelser i tredje världen och kvinnorörelsen men också till 

olika organisationer som syftar till självhjälp. Dessa har gemensamt setts som idégivare till 

tänket i empowerment, ett begrepp som idag är ett ledord även inom svenska organisationer. 

Ordet empowerment tyder på begrepp som styrka, makt och kraft och syftar idag till att hjälpa 

grupper som anses svaga eller utsatta i samhället (Askheim & Starrin, 2007). Detta begrepp 

innebär att individer eller grupper med mindre makt i samhället ska få styrka att komma ur sin 
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maktlöshet. Genom detta ska de förändra sin situation vilket i och med det kan bidra till att 

individen får större självkänsla och därmed möjligheter att ta ansvar och kontroll över sin 

livssituation (Tengqvist, 2007). Empowerment innefattar också att individen ska känna 

självtillit, delaktighet, självstyre och egenkontroll (Askheim & Starrin, 2007). Individen har 

rätt att i största möjliga mån påverka sin egen omsorg då aktuella lagar påvisar hur alla 

insatser ska utföras i enighet med brukarens egna önskemål och behov. Även föreskrifter 

värnar om brukarens självbestämmande och om att en hög grad delaktighet för brukaren kan 

förbättra dennes situation (Thylefors, 2007).  

     Empowerment ser individen som självständig och fri och som att politiken ska byggas 

kring detta (Askheim, 2007). Empowerment och brukarmedverkan omnämns ofta tillsammans 

då båda begreppen syftar till att genom delaktighet stärka brukarens position och makt i 

samhället. Brukarna bör tillfrågas om de önskar empowerment och den medverkan som 

kommer med den, det med hänsyn till brukarens självbestämmande (RØnning, 2007). Dock 

uppmuntrar empowerment brukaren till att vara aktör genom att ta ansvar och vara 

självständig i utförandet av sina dagliga insatser (Tengqvist, 2007).  

4. Metod 

Nedan presenteras studiens tillvägagångssätt och de moment som ingått i uppsatsprocessen.  

4.1 Hermeneutisk ansats 

Vi har i vår studie utgått från en hermeneutiskt ansats. Inom hermeneutiken menar Thomassen 

(2007) att forskaren utgår från en förförståelse, alltså sin egen uppfattning, som inte helt går 

att bortse från. Detta ligger till grund för hur det insamlade materialet kommer att tolkas. I 

takt med att mer material samlas in kommer också helhetsuppfattningen förändras då 

förståelsen blir större (Thomassen, 2007). Andersson (2014) beskriver hur det finns en 

förståelse för enskilda delar som vi kan utvidga för att på så sätt få en helhetsförståelse. 

Helhetsförståelsen kan i sin tur skapa en klarare bild av de enskilda delarna. Detta är något 

som benämns den hermeneutiska cirkeln, det då både delarna och helheten behövs för att 

förstå varandra (Andersson, 2014). 

     Då vi som studiens författare utbildas på socionomprogrammet och där haft praktik inom 

äldreomsorgen har vi likt det Thomassen (2007) beskriver en viss förförståelse, det gällande 

relationer inom organisationen när det kommer till brukarmedverkan. En av oss har dessutom 

tidigare arbetat inom äldreomsorgen vilket gjort att vi kan ha olika perspektiv. Tidigare 

erfarenheter och upplevelser har vidare gjort oss intresserade av hur relationen inom 
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organisationen ser ut när det kommer till brukarmedverkan. Vi menar att förförståelsen till vår 

fördel kan få oss att se olika perspektiv av fenomen vi kommer i kontakt med.  

4.2 Induktion 

För att få en så neutral utgångspunkt som möjligt i vår studie utgick vi från en induktiv ansats. 

En induktiv ansats menar Svensson (2011) syftar till att forskaren ska ha ett så neutralt 

förhållningssätt som möjligt och att slutsats och teori först tillämpas efter upprepning av data 

från enskilda fall. I vår studie samlades empiri om brukarmedverkan in utan att en teori fanns 

i åtanke. Genom denna empiri kom vi fram till vissa teman och påståenden om verkligheten 

som vi sedan använd vid analys av materialet. I och med vår induktiva ansats görs en 

koppling mellan teori och empiri i studiens ”resultat och analys”-kapitel. 

4.3 Kvalitativ forskningsmetod 

Studien har genomförts med en kvalitativ metod med intervjuer. Ahrne och Svensson (2011) 

skriver att en kvalitativ metod syftar till att ta del av andra människors upplevelser, 

intentioner, tankar och känslor. Med en kvalitativ metod menar Bryman (2011) att forskaren 

vill få förståelse för en social verklighet genom att ta del av deltagarnas tolkning av 

verkligheten i en viss miljö. Denna metod vill ge svar på varför något är på ett visst sätt 

istället för hur något är (Bryman, 2011). 

     Vår studies tillvägagångssätt är en kvalitativ metod då studiens syfte är att beskriva och 

förstå vårdpersonalens erfarenheter om att arbeta med brukarmedverkan inom äldreomsorgen 

i en marknadsanpassad organisation. För att få den förståelsen anser vi det vara aktuellt att ta 

del av vårdpersonalens upplevelser om brukarmedverkan då det kan ge oss en djupare och 

varierande bild av brukarmedverkan i den miljö våra respondenter arbetar i. Vårt val av 

kvalitativ metod kan stödjas av Trost (2010) som skriver att syftet med studien ska vara 

grunden för vilken metod som väljs ut för studiens utförande. Om forskaren är intresserad av 

att få en förståelse för människors upplevelser menar Torts (2010) vidare att en kvalitativ 

metod är det tillvägagångssätt som bör appliceras på studien.   

4.4 Datainsamlingsmetod 

Kvalitativa intervjuer syftar till att samla kunskap om ett visst fenomen vilket till exempel kan 

vara sociala förhållanden eller en individs upplevelser och känslor. Att intervjua personer som 

är delaktiga i en social miljö kan bidra till en förståelse för rådande förhållanden i denna 

miljö, vilket sedan ligger till grund för den fortsatta studien (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 
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2011). Eftersom vi ville lyfta fram olika perspektiv på ett fenomen ansåg vi intervjuer vara ett 

lämpligt tillvägagångssätt för insamling av det empiriska materialet. Det då intervjuer enligt 

oss kunde bidra till att fånga upp olika uppfattningar av verkligheten. Vi menar att intervjuer 

också haft betydelse för vår förståelse då vi först kunnat tolka intervjuerna var och en för sig 

och sedan fått en större förståelse när vi diskuterar alla intervjuer ihop. Att vidare använda sig 

av kvalitativa intervjuer menar Trost (2010) bidrar till att forskaren genom enkla frågor kan få 

utvecklade och innehållsrika svar. På detta sätt kan forskaren ta del av flera personers 

upplevelser av ett fenomen och då få ett djup i materialet (Trost, 2010). Kvalitativa intervjuer 

kan även vara fördelaktigt då forskaren genom intervjuerna kan få exempel på hur 

respondenterna utför vissa sysslor i praktiken. Däremot kan det vara svårt att veta ifall 

intervjupersonerna i praktiken faktiskt gör det som han eller hon säger (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne, 2011). 

4.4.1 Semistrukturerade intervjuer 

För utförandet av intervjuer tillämpades semistrukturerade intervjuer. Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2011) menar att semistrukturerade intervjuer utformas utefter ett antal frågor som 

oftast är allmänt formulerade och att ordningsföljden på dessa kan variera. Detta 

tillvägagångsätt ger också forskaren möjlighet att ställa följdfrågor (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2011). Detta tillsammans gav respondenterna möjlighet till tolkning, som vi 

efterfrågade, samt en chans att utveckla sin berättelse. För att få möjlighet till detta valde vi 

att i vår intervjuguide (se bilaga 1) främst använda oss av öppna frågor, det med vissa 

undantag bland följdfrågorna. Att använda sig av öppna frågor menar Bryman (2011) kan 

bidra till att respondenten ges större möjlighet att använda sina egna ord under intervjun. Det 

kan då också leda till utvecklade och oförutsedda svar då frågorna inte leder in 

intervjupersonen på ett visst spår (Bryman, 2011). Likt detta menar Lantz (2013) att öppna 

frågor är fördelaktigt om forskaren vill fördjupa sin förståelse för ett fenomen, det då olika 

intervjupersoner kan vilja fördjupa sig i olika delar av frågorna. Det är något som kan bidra 

till att intervjuerna får olika innehåll och på så sätt ett djupare material (Lantz, 2013). 

     Utefter studiens frågeställningar delades intervjuguiden upp i två teman, ett som rör 

brukarmedverkan i förhållande till vårdpersonalens dagliga arbete och ett som rör 

brukarmedverkan i relation mellan organisation och vårdpersonal. För att testa 

intervjufrågorna och om dessa var möjliga att appliceras på respondenterna valde vi innan vår 

första intervju att göra det som Lantz (2013) kallar för provintervju. Att göra en provintervju 

kan vara fördelaktigt för att forskaren ska kunna sätta sig in i intervjuns ungefärliga längd för 
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att sedan kunna informera respondenterna om beräknad tidsåtgång för intervjun (Lantz, 2013). 

Vi menar också att provintervjun gav oss möjlighet att undersöka om intervjufrågorna var 

begripliga och om dessa kunde ge möjlighet till utförliga svar. 

4.5 Urval  

Vilken forskningsfråga studien har är avgörande för vilka intervjupersoner som ska väljas ut 

för studien. För val av intervjupersoner bör forskaren också fråga sig exakt vilka individer 

som ska tillfrågas att delta i intervjuerna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). I vårt fall var 

det aktuellt att intervjua vårdpersonal inom hemtjänsten då syftet med studien är att beskriva 

och förstå vårdpersonalens erfarenheter om att arbeta med brukarmedverkan inom 

äldreomsorgen i en marknadsanpassad organisation. 

     För att välja ut respondenter kan ett tvåstegsurval göras. Ett tvåstegsurval innebär att urval 

först görs av en lämplig organisation. Utifrån samarbete med organisationen görs sedan ett 

urval av relevanta intervjupersoner. Kontakt kan då först tas med aktuell enhetschef inom den 

valda organisationen som sedan kan vara forskaren behjälplig att välja ut relevanta 

intervjupersoner för studien. Alternativt kan organisationen låta forskaren göra ett urval 

utefter de personallistor som finns (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

     Urvalet i vår studie kan liknas med ett tvåstegsurval men också ett bekvämlighetsurval. Det 

då vi i enighet med vad Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) beskriver som ett tvåstegsurval 

valt ut lämplig organisationen och därmed kommun som varit oss behjälpliga att välja ut 

respondenter. Det samtidigt som det kan likna med vad Trost (2010) beskriver som ett 

bekvämlighetsurval, vilket är att forskaren väljer ut vad som finns till hands. Det då vi hade 

turen att tillräckligt många enhetschefer ville tillfråga vårdpersonal i sin enhet om deltagande i 

vår studie, något som kan liknas vid ett bekvämlighetsurval då vi i likhet med det som Trost 

(2010) skriver tog kommun och respondenter som först fanns till hands. Av praktiska skäl 

riktade vi i studien oss till en närliggande, liten kommun i södra Sverige för tillfrågan om 

deltagande. Kommuner där vi tidigare arbetat eller haft vår praktik valdes inte, det för att 

minska risken för att resultatet skulle påverkas av tidigare relationer. Vi anser också att valet 

av en utomstående kommun kunde förhindra att relationer äventyrades om studien lyfte fram 

en negativ bild av organisationen och vårdpersonalens arbete med brukarmedverkan. Valet av 

kommun var sedan avgörande för vilka styrdokument gällande brukarmedverkan och 

brukarens delaktighet som användes i studien. Dessa styrdokument speglade i vårt fall 

organisationens syn på hur brukarmedverkan framställdes i Solbacka kommun vilket sedan 

användes för att belysa skillnader och liknelser med vårdpersonalens perspektiv i studiens 



 

21 

 

diskussionskapitel. Efter val av kommun sökte vi berörda enhetchefer och skickade mail till 

samtliga hemtjänstgrupper i kommunen vilket sammanlagt var sju stycken. Mailet innehöll 

information och en kortare beskrivning av vår studie samt en förfrågan om huruvida 

vårdpersonal i respektive hemtjänstgrupp var intresserade av att delta i vår studie. Efter enbart 

ett gensvar valde vi att efter några dagar skicka ut en påminnelse. Ihop med påminnelsen 

bifogades ett informationsbrev (se bilaga 2) med en utförlig beskrivning och information om 

studien samt de etiska krav som tillämpats. Påminnelsemailet bidrog till fler svar men för att 

kunna boka samtliga intervjuer tog vi även telefonkontakt. Sammanlagt fick vi kontakt med 

fyra enhetschefer, med ansvar för varsin hemtjänstgrupp, som var oss behjälpliga att välja ut 

respondenter för vår studie. 

 

4.6  Utförande av intervjuer 

Enhetcheferna i vår studie var oss behjälpliga med att välja ut sammanlagt nio respondenter 

varav två personal vardera från tre hemtjänstgrupper samt tre personal i en hemtjänstgrupp. 

Åtta av nio respondenter var kvinnor. Det högre antalet kvinnor skulle kunna förklaras genom 

att vårdyrket idag är kvinnodominerat. Lundqvist (2014) skriver nämligen att vårdyrket utgörs 

av 90 % kvinnor. Då enhetscheferna valt ut vilka individer som tillfrågats att delta har vi inte 

heller haft insyn i könsfördelningen i intervjuerna. 

     Intervjuerna som genomfördes var mellan 15 till 38 minuter långa och genomfördes inom 

en tvåveckorsperiod och på respektive hemtjänstenhet. Avsikten med att intervjua 

respondenterna på respektive hemtjänstenhet var att skapa en bekvämlighet för 

respondenterna då de avsatta tiderna för intervjuer var under deras arbetstid. Detta kan även 

stödjas med det Trost (2010) skriver om att intervjuer bör utföras i en ostörd miljö där 

respondenten ska känna sig trygg.  Intervjuerna i vår studie genomfördes därför i avskilda rum 

för att förhindra att andra skulle höra vad som sades men också för att undvika distraktion. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) skriver dock att intervjuer på arbetsplatsen kan 

medföra att intervjupersonen vill framstå på ett visst sätt, exempelvis som en god 

medarbetare. För att skapa en så god förutsättning som möjligt för respondenterna att 

framföra sin åsikt introducerade vi intervjun med att kort informera om studien samt att gå 

igenom de teman intervjun skulle komma att beröra. Vi bad också respondenterna att läsa 

igenom det informationsbrev vi tidigare skickat ut till enhetscheferna, något vi förstod var 

positivt då flertalet av respondenterna inte fått ta del av det. Vi valde även att förtydliga de 

etiska krav vi tagit hänsyn till och när respondenterna gav samtycke bad vi dem signera 
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informationsbrevet och samlade sedan in det. För att de skulle ha möjlighet att kontakta oss 

fick de också en kopia med kontaktuppgifter. Under intervjuernas gång valde vi även att 

samma person ställde intervjufrågorna medan den andra antecknade för att tillsammans ställa 

följdfrågor på det respondenten sagt. Det ansåg vi bidra till att intervjuerna utfördes utefter så 

lika förutsättningar som möjligt.  

     Vid genomförande av intervjuer kan också maktförhållandena synliggöras vilket vi hade i 

åtanke under studiens gång. En risk med att vi varit två intervjuare och en respondent kan i 

enighet med vad Trost (2010) skriver ha bidragit till ett visst maktövergrepp för oss som 

intervjuare. Ett maktövergrepp kan enligt Trost (2010) göra att respondenten hamnar i ett 

underläge, något som ska undvikas. Vidare menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) att 

respondenten under intervjun kan uppfatta att denne i värsta fall blir utfrågad likt ett förhör. 

Detta är något vi försökt undvika genom att skapa trygghet hos respondenterna. För att bidra 

till detta valde vi att prata mer allmänt med dem innan och efter intervjun samt att vara glada, 

positiva och intresserade under intervjuerna för att försöka bidra till ett positivt möte. 

4.7 Transkribering 

För att minska risken för att missa någon aspekt i intervjun har vi med respondenternas 

samtycke spelat in intervjuerna. Bryman (2011) menar att inspelning kan underlätta för 

forskaren då han eller hon får möjlighet att reflektera över både vad intervjupersonen säger 

men också hur det sägs. För att sedan transkribera studiens material finns olika tekniker. 

Kvale och Brinkmann (2008) berättar att det finns olika tillvägagångssätt för att registrera en 

intervju, exempelvis genom videobandspelare, ljudbandspelare eller anteckningar. I vårt fall 

valde vi att spela in intervjuerna via mobiltelefoner samt ta stödanteckningar vid sidan av. 

Ljudfilerna överfördes sedan till datorn så vi kunde pausa och lyssna om på materialet 

samtidigt som vi skrev ut intervjuerna som text. När materialet var transkriberat och 

analyserat raderades ljudfilerna från mobiltelefonerna och datorn för att förhindra obehöriga 

tog del av materialet. Dock valde vi att säkert förvara transkriberingarna av materialet till 

studiens avslut.  

     Trots att det kan vara tidsödande att transkribera sitt eget material kan det ses som en 

fördel. Det eftersom att forskaren själv har den största förståelsen för sitt material och har 

tillgång till anteckningar rörande intervjun. Detta skapar samtidigt en möjlighet för forskaren 

att redan under transkriberingen inleda tolkningsarbetet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

Att transkribera materialet kan innebära viss komplexitet då en intervju är en interaktion 

mellan två personer där både tonfall och kroppsspråk är av betydelse för hur samtalet ska 
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uppfattas. När intervjun översätts skriftligt kan detta försvinna och intervjun riskerar då att 

förlora vissa viktiga delar. Forskaren kan därför välja om denne vill ta hänsyn till 

intervjuuttalandena och skriva ut dem ordagrant med exempelvis pauser och betoningar eller 

avstå från detta (Kvale & Brinkmann, 2008). I vårt fall har intervjun i huvudsak skrivits ut 

ordagrant och betydande betoningar och uttryck har tagits hänsyn till. 

4.8 Tillförlitlighet och äkthet 

I forskningssammanhang benämns ofta begreppen reliabilitet och validitet, något som kan 

vara svårt att tillämpa på kvalitativa undersökningar då dessa begrepp förutsätter att det går att 

komma fram till en absolut bild av verkligheten (Bryman, 2011). Eftersom en kvalitativ 

forskning lyfter upp flera versioner av verkligheten anser forskare ändå att det är viktigt att 

mäta kvaliteten på arbetet men att kvalitativ forskning bör bedömas och värderas på annat sätt 

än de kriterier som nämns vid kvantitativ forskning (Bryman, 2011). Begrepp som omnämns i 

kvalitativa sammanhang är istället tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet består av de fyra 

delarna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera 

(Bryman, 2011). 

     Ovannämnda delar av tillförlitlighet beskrivs vidare av Guba och Lincoln (1994) och 

genom vår tolkning har vi applicerat dessa på vår studie. Vår studie kan utefter detta ses som 

trovärdig då vi följde de regler som fanns i forskningssammanhang. Vår studies överförbarhet 

kan till viss del vara bristfällig då enbart nio intervjuer gjordes och detta i en liten kommun. 

Om studiens resultat kan överföras till en annan miljö, till exempel en större kommun, kan 

därför ifrågasättas. Dock anser vi att resultatet kan vara överförbart till storleksmässigt 

likvärdiga kommuner i landet. Vi anser också att vår studie kan ses som pålitlig då den genom 

vår handledare granskades samt att vi redogjorde för alla faser i vår forskningsprocess och 

förhöll oss kritiskt till dessa. Mängden och relevansen i tidigare forskning anser vi även 

bidragit till större pålitlighet i studien. Genom studiens gång distanserade vi oss från våra 

egna värderingar och teoretiska inriktningar för att förhindra att dessa påverkade studien, detta 

i enighet med regeln ”att styrka och konfirmera”. I vår studie förhöll vi oss också till det som 

Guba och Lincoln (1994)  beskriver som äkthet. Detta genom att vi i studien framhävde en 

rättvis bild av våra respondenter. Vi menar även att vår studie kan ha bidragit till större insikt 

för respondenterna då vi lyfte upp och diskuterade brukarmedverkan, något som kan ha gjort 

att de fick upp ögonen för förutsättningar och begränsningar för brukarmedverkan inom 

organisationen. Uppmärksammade respondenterna något de ville förändra efter deltagandet i 
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vår studie anser vi även att deltagandet i vår studie kan underlätta för förändring i 

verksamheterna (jmf Guba & Lincoln, 1994). 

4.9 Bearbetning och analys av datamaterialet 

En analys av resultatet syftar till att studera motsättningar och likheter för att på så sätt 

utforska vilka drag som finns gömda i beskrivningen av studiens fenomen (Lantz, 2013). Ett 

vanligt tillvägagångssätt för att analysera datamaterial är att genom kodning eller 

kategorisering se likheter i materialet (Kvale & Brinkmann, 2009).  Efter transkribering av 

materialet valde vi därför att koda det för att finna liknelser som på så sätt skapade vissa 

teman utefter studiens frågeställningar. Med hjälp av dessa teman analyserade vi vårt material 

utifrån tidigare forskning och de utvalda teorierna NPM och empowerment. Detta gav oss 

möjlighet att svara på studiens frågeställningar och därmed uppnå studiens syfte.  

4.10 Etiska överväganden 

Enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) kan det krävas 

etikprövning för att genomföra viss forskning, det för att skydda den som deltar i studien. Vi 

anser inte att vår studie medförde några av de risker som omfattas i 3§ och 4§ i Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (2003:460). Det eftersom vi valde att vända 

oss till vårdpersonal istället för brukare eftersom brukaren kan ha en mer utsatt position. En 

aspekt på att vår studie medförde mer nytta än skada är att tidigare forskning visar att det 

finns motsättningar mellan organisation och vårdpersonal (Fahlström, 1999). Det kan 

innebära minskad brukarmedverkan vilket i sin tur kan bidra till försämrad hälsa för brukaren 

(jmf Vik & Eide, 2012; Witsø, Ytterhus & Vik, 2012). Däremot anser vi att studien kunde 

medföra nytta då den belyste olika aspekter på brukarmedverkan mellan organisation och 

vårdpersonal vilket kunde skapa en gemensam bild av brukarmedverkan och på det viset 

bidrog till att förstå vikten av brukarens välbefinnande. Däremot fanns andra risker med 

studien värda att belysa. Det kan vara att respondentera stod mellan organisationen och 

brukaren vilket kunde medföra att respondenterna inte vill lyfta fram negativa aspekter om 

organisationen, med rädsla för att få kritik från chef och ledning. 

     För att förebygga risker med studien är det viktigt att skydda de personer som medverkar 

det genom att ta hänsyn till individskyddskravet som innefattar fyra huvudkrav – 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Gustafsson, 

Hermerén & Petterson, 2011). Informationskravet gäller de berörda i studien och att de ska 

informeras om studiens syfte, vad studien ska användas till, vilka moment som ingår samt att 
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medverkan i studien är frivillig och att de som deltar när som helst kan avbryta sin 

medverkan. Samtyckeskravet innebär att de berördas medverkan är beroende av deras 

samtycke att delta och att de när som helst kan avbryta utan negativa följder. Intervjupersonen 

ska inte heller känna påtryckningar om att delta och det bör heller inte finnas ett 

beroendeförhållande mellan denne och forskaren. Konfidentialitetskravet går ut på att 

avidentifiera de berörda och deras personuppgifter så de är otillgängliga för obehöriga, det i 

enighet med offentlighet- och sekretesslagen. Dessutom gäller tystnadsplikt över de etiskt 

känsliga uppgifter som framkommer intervjun. Nyttjandekravet innebär att uppgifter som är 

insamlade om enskilda personer i studien endast får användas för forskningsändamål och inte 

för kommersiellt bruk, sociala myndigheter eller icke-vetenskapliga syften (Gustafsson, 

Hermerén & Petterson, 2011; Bryman, 2011; Vetenskapsrådet 2002). I vår studie har vi 

tillämpad de samtliga fyra kraven i individskyddskravet, det för att skydda våra respondenter. 

5. Resultat och Analys  

I detta kapitel redogörs de resultat som framställts utifrån studiens intervjuer. Resultatet 

har utformats utefter de teman som framkommit gemensamt utifrån det insamlade 

studiematerialet och speglar därför studiens frågeställningar. Resultatet analyseras utefter 

NPM och empowerment samt tidigare forskning.   

5.1 Information gällande respondenterna  

Våra nio intervjuer genomfördes inom tidsperioden vecka 16-17 år 2015 med vårdpersonal 

inom hemtjänsten, dessa var inom fyra olika hemtjänstgrupper i en liten svensk kommun som 

vi valt att benämna Solbacka kommun. Fokus under intervjuerna låg på vårdpersonalens 

upplevelse om hur brukarmedverkan såg ut i deras verksamhet samt hur relationen inom 

organisationen främjade samt begränsade detta. 

Respondenterna var en grupp med både utbildad och outbildad vårdpersonal, dock var 

största delen utbildade undersköterskor. Anledningen till att vi valde både utbildad och 

outbildad vårdpersonal var att vi endast var intresserade av deras erfarenheter i mötet med 

brukaren, en erfarenhet vi anser de kunde ha oavsett utbildning eller inte. Av de 

nio respondenter som deltog var åtta kvinnor och en var man. Åldersspannet låg mellan 22 

och 61 år vilket gav en medelålder på 42 år. Det framkom i intervjuerna att vårdpersonalen 

hade varierad arbetserfarenhet. Ett flertal hade arbetat en längre tid inom äldreomsorgen 

generellt medan erfarenheten inom hemtjänsten var mindre. Hur länge intervjupersonerna 
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hade arbetat på just sin enhet varierade allt mellan 1-39 år. I citaten benämner vi de fyra 

hemtjänstgrupperna för hemtjänstgrupp A, B, C och D. 

 

5.2 Fyra centrala teman  

I respondenternas berättelser fanns det beroende på ämne många liknelser trots att det i vissa 

fall skiljde sig åt, något som exempelvis kunde bero på vilken hemtjänstgrupp de tillhörde. 

Liknelserna i respondenternas upplevelser skapade fyra teman i vår studie vilka speglar 

studiens frågeställningar. Studiens centrala teman är: ”Brukarmedverkan - att brukaren själv 

får bestämma utefter de förutsättningar som finns”, ” Begränsande av brukarmedverkan- 

otydligheter i en marknadsanpassad organisation”, ”Främjande av brukarmedverkan - att 

arbeta nära brukaren” och ”Brukarmedverkan - i största möjliga mån”. 

 

5.2.1 Brukarmedverkan - att brukaren själv får bestämma utefter de förutsättningar som finns 

Vad som respondenterna beskrev som brukarmedverkan var relativt enhetlig genom alla 

intervjuer. Den främsta uppfattningen var att brukarmedverkan var något som skulle främja 

brukarens rätt till självbestämmande. Viktigt var att brukarna skulle ha möjlighet att vara 

delaktiga redan vid biståndsbeslutet så att de skulle bli beviljade de insatser de önskade och 

var i behov av: 

 

[…] För mig är det viktigt, det här att brukaren får den insatsen som den är berättigad till 

[…]Det är viktigt med den här tryggheten, man kommer tillbaka till det hela tiden.[…] Att 

det inte är något annat liksom de behöver fokusera på, utan att de får det de behöver och det 

de vill. 

 

(Intervju 1. Kvinna 41, hemtjänstgrupp A) 

 

En annan respondent förklarade att det var viktigt att brukaren fick de insatser han eller hon 

var i behov av men också att dessa utfördes som denne önskade: ”Det är ju det de har 

önskemål om. Att dels vad de ska få beviljat, dels hur vi ska utföra det de får beviljat, vilken 

dag de ska få det” (Intervju 6. Kvinna 44, hemtjänstgrupp C). Respondenternas uttalanden om 

att brukaren skulle få den hjälp denne var i behov av och önskade kan utifrån tidigare 

forskning förstås som komplicerat. Det då Andersson (2004) lyfter fram att brukaren ska vara 

berättigad den hjälp som krävs för att uppnå en skälig levnadsnivå men att 

marknadsanpassning och effektivisering inom organisationer bidragit till att detta ibland 

begränsas av ekonomiska skäl. Det eftersom behoven ibland kan tillgodoses på annat sätt, 
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vilket då ska göras i första hand (Andersson, 2004). En komplexitet med att brukaren ges de 

insatser denne är i behov av kan också förstås utifrån NPM. Det då Montin (2007) berättar att 

NPM bidragit till en marknadsanpassning som fått stort genomslag i många kommuner. I och 

med denna marknadsanpassning menar författaren också att utförare och beställare skiljts åt 

(Montin, 2007). Risken med den här typen av marknadsanpassning kan förstås utifrån det 

Andersson (2004) berättar då han menar att de som beviljar brukarens insatser därmed kan ha 

en minskad insyn i brukarens behov vilket då kan leda till att brukaren får ett minskat antal 

insatser, det trots att behov för fler insatser kan föreligga (Andersson, 2004). Att brukaren 

beviljas de insatser denne är i behov av och önskar kan också förstås som en utmaning då 

Thylefors (2007) menar att marknadsanpassning och ett kombinerat tryck på måluppfyllelse 

och kvalitet enligt NPM kan göra att brukarens egna önskningar och behov åsidosätts 

(Thylefors, 2007). 

      En annan faktor som kan påverka uppfyllelsen av brukarens behov och önskningar kan 

förstås utefter vilka insatser som finns att ge brukaren inom kommunen. Det då Wikström 

(2005) likt Vik och Eide (2012) berättar att insatserna som brukaren kan beviljas inom 

kommunen kan liknas med en katalog med insatser där det finns vissa standardinsatser som 

kommunen erbjuder. Dessa insatser menar Wikström (2005) även har gjorts mätbara i tid för 

att kunna bidra till en högre effektivitet inom verksamheterna. Att hemtjänstinsatserna gjorts 

mätbara i tid för högre effektivitet kan i sin tur förstås utefter NPM och den 

marknadsanpassning och förhöjda effektivitet som detta medfört (Wikström, 2005). Att 

insatser görs mätbara i tid för högre effektivitet kan också förstås som problematiskt då 

Ekelund (2014) menar att tidsbegränsade insatser inte är att föredra då brukarens ålder, 

vårdbehov och livssituation kan påverka dennes behov något som därför också kan förändras 

från en dag till en annan. Att insatserna gjorts tidbegränsade var också något respondenterna i 

studien såg som ett bekymmer då de menade att det bidrog till mindre utrymme för 

oförutsedda händelser i brukarens liv, något som gjorde att brukaren sattes i en ”mall” där alla 

förväntades ha samma oföränderliga behov och förmåga att klara sig i sin vardag. 

Respondentera lyfte likt detta fram att tidsbegränsade riktlinjer kunde leda till konsekvenser, 

det då de ansåg att brukaren kunde ha olika förutsättningar från en dag till en annan: 

 

[…] sedan är det olika dag till dag, hur de mår, vad de är på för humör. Ibland kanske 

man inte vill prata och ibland har man jättemycket man vill prata om. Då är det inte kul 

att känna att man ska till nästa, liksom. Om man inte har den tiden just då. Det är 

människor, man är ju olika från dag till dag.  
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(Intervju 4. Kvinna 22, hemtjänstgrupp B)  

 

Respondenterna framförde att brukaren kunde ha varierande behov, likt det menar också 

Askheim (2007) att brukarens behov ska respekteras. Ser man inte till brukarens varierande 

behov kan det förstås utifrån det Askheim (2007) skriver, att brukaren då riskerar att känna 

sig maktlös. För att kunna förhindra denna maktlöshet menar Askheim (2007) vidare att 

brukaren ska få ökat inflytande i sitt liv, vilket är ett handlingssätt inom empowerment. För att 

brukaren ska få möjlighet till inflytande menar Askehim och Starrin (2007) likt Thylefors 

(2007) att brukaren i största möjliga mån själv ska kunna påverka sin omsorg. Detta då en hög 

grad brukarmedverkan kan förhöja en persons livskvalitet och förbättra dennes livssituation 

(Askheim & Starrin, 2007; Thylefors, 2007). 

     Andersson (2004) menar att brukarens behov kan vara svåra att uppnå. Det då 

marknadsanpassning och därmed högre effektivitet inom organisationen kan begränsa 

brukarens beviljade insatser som en följd av bristande insyn i brukarens behov (Andersson, 

2004). Att biståndshandläggaren som beviljar insatserna har bristande insyn i brukarens behov 

var dock inget som framgick av respondenterna i denna studie. Detta då respondenterna 

menade att insyn i brukarens behov kunde uppnås genom en god kontakt mellan 

professionerna runt brukaren. Dessa kunde vara biståndshandläggare, sjuksköterska, 

arbetsterapeut och sjukgymnast. En god kontakt med dessa professioner visade sig vara 

vanligt förekommande i alla hemtjänstgrupper i studien. Respondenterna menade vidare att en 

god relation mellan professionerna lättare kunde bidra till att brukaren fick de insatser denne 

var i behov av. Det eftersom respondenterna kom i daglig kontakt med brukaren och därmed 

kunde informera andra professioner om brukarens behov förändrades. En respondent lyfte 

fram hur kontakt med professioner kring brukaren kunde se ut: 

 

Sedan har man ju biståndshandläggarna och de som är runt brukarna, sjukgymnast och 

arbetsterapeut och sådana. Mejlkontakt, och så träffas vi ungefär en gång i månaden. Då har 

vi gruppmöte. Vi är 13 personer som jobbar dagtid och då är vi två grupper, och då träffas 

vi och pratar igenom alla pensionärer. Hur man tycker det fungerar, om det är något vi ska 

ändra på och sedan att alla gör likadant.  

  

(Intervju 2. Kvinna 58 år, hemtjänstgrupp A)  
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En annan respondent berättade om kommunikationen mellan de olika professionerna inom 

organisationen och att de hade regelbundna möten för att diskutera brukarens behov. Detta för 

att få alla delar runt brukaren att fungera så bra som möjligt: 

  

Det är kontaktpersoner som tar den [kontakten] eller på teamträff när vi träffas en 

gång i månaden. Arbetsterapeut, sjukgymnast, biståndshandläggare och 

sjuksköterskor är med. Då tar man upp vad som händer lite eller ringer eller 

skriver mejl. 

 

(Intervju 9. Kvinna 53, hemtjänstgrupp D)  

  

Utöver möten mellan hemtjänstpersonal och andra professioner runt brukaren menade 

respondenterna också att en spontan kontakt med dessa professioner var viktig. Den spontana 

kontakten gick då oftast genom brukarens kontaktperson inom hemtjänsten då denne hade den 

närmaste relationen till brukaren. En stadig kontakt så som den mellan kontaktperson och 

brukare menade respondenterna bidrog till att brukarens behov lättare kunde tillgodoses. Att 

likt detta se till brukarens behov kan också förstås utifrån det Tengqvist (2007) skriver om 

empowerment då begreppet innefattar att brukarens behov ska ställas i fokus och att brukaren 

ska ges inflytande över sitt liv. Genom att brukarna enligt respondenterna hade en nära 

relation med sin kontaktperson och att kontaktpersonen vidare hade god kontakt med andra 

professioner menade respondenterna att brukaren gavs möjlighet att föra vidare sin åsikt. 

Önskade brukaren mer insatser till följd av ett förändrat behov kunde denne då vända sig till 

sin kontaktperson som i sin tur kunde ta kontakt med biståndshandläggaren. 

     Sammantaget visade resultatet under detta tema att respondenternas syn på 

brukarmedverkan var när brukaren fick de insatser denne var i behov av, det utefter de 

förutsättningar som fanns inom verksamheten. Att brukaren fick de insatser denne var i behov 

av kunde utifrån tidigare forskning förstås som en utmaning. Det då forskning visade att 

marknadsanpassning och effektivisering och ekonomiska riktlinjer enligt NPM kunde försvåra 

detta då de som beviljade brukaren insatser riskerade att ha mindre insyn i brukarens behov. 

Det kunde också förstås utifrån respondenternas förklaring då de menade att tidsbegränsade 

insatser inte såg till att brukarens behov kunde förändras från en dag till en annan och därför 

gav mindre utrymme till oförutsägbara händelser som kunde uppstå i brukarens liv. Även om 

respondenterna menade att marknadsanpassning och effektivitet inom organisationen 

försvårade möjligheten att bemöta brukarens föränderliga behov menade de ändå att detta 

kunde bemötas genom en god kontakt till de andra professionerna runt brukaren. Detta var då 
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något som lättare bidrog till att brukarens fick de insatser denne var i behov av och att 

föränderliga behov kunde bemötas lättare. Det kunde därför ändå förstås som att 

brukarmedverkan till viss del uppnåddes då brukaren gavs möjlighet att påverka sin egen 

omsorg. Respondenternas tankesätt i arbetet kunde genom detta förstås som ett 

empowerment-tänk vilket syftade till att stärka brukarens position. 

  

5.2.2 Begränsande av brukarmedverkan-otydligheter i en marknadsanapassad organisation 

Flertalet av respondenterna upplevde som tidigare nämnt att de hade en god relation till 

professioner nära brukaren. Det framkom vidare att respondenterna också hade en god 

relation till deras närmaste chef, dock framkom att relationen till ledningen i organisationen 

visade sig vara relativt obefintlig i alla hemtjänstgrupper i studien. Om något behövde 

diskuteras högre upp i organisationen ansvarade vårdpersonalens närmaste chef för att det 

skulle tas upp men också att hemtjänstgruppen skulle informeras. Vid frågan om vilken 

relation respondenterna hade till sin chef och ledningen i organisationen svarade en 

respondent att relationen till chefen var god men att denne inte hade någon nära relation till 

ledningen: 

 

Ja den är bra, den är bra. Alltså vi har ju ingen relation på något vis utom vår vanliga chef, 

eller vår områdeschef här nere. Vi vet vilken äldreomsorgschefen är och vi vet vilken 

socialchefen är och uppåt. Så sätt så vet vi vilket åtförande socialnämnden är och man kan 

kontakta dem vid behov och diskutera och sådant där. Men oftast är det ju [namn på 

enhetschef] då, områdeschefen här, som tar den kontakten ifall ifall. Så det är ju mest 

[namn på enhetschef] vi har kontakt med först och främst.  

  

(Intervju 7. Man 31 år, hemtjänstgrupp C)  

  

Följande citat representerar också hur den främsta kommunikationen gick genom 

vårdpersonalens chef. Den goda relationen kunde enligt en respondent bero på att de träffades 

oftare: ”Vi har ju bra kommunikation med vår chef. Han är ju här dagligen. [Har ni någon 

kontakt med de över er chef?] Nej, det har vi ju inte” (Intervju 2. Kvinna 58 år, 

hemtjänstgrupp A). Respondenterna menade att de hade en god relation till chefen medan 

relationen till ledningen var allt mindre förekommande. Det kan förstås utifrån det Fahlström 

(1999) skriver då hon menar att det inte är ovanligt att det finns en osynlig relation mellan 

organisation och vårdpersonal. En osynlig relation till ledningen inom organisationen menar 

Fahlström (1999) i sin tur kan påverka faktorer i vårdpersonalens arbetsmiljö, så som hur mål 
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inom organisationen uppfattas. Fahlströms (1999) beskrivning om att en osynlig relation till 

ledningen kan påverka hur organisationens mål uppfylls var något som kunde förstås utifrån 

respondenterna i studien, det eftersom respondenterna hade en ovisshet gällande 

organisationens mål. En respondent sa följande: ”Jag kan inte säga att jag vet exakt vad målen 

är” (Intervju 3. Kvinna 22 år, hemtjänstgrupp B). Utefter vad respondenterna lyfte fram i 

studien och med utgångspunkt i citatet ställde de sig ovetande till målen och menade att målen 

inte nått ut till dem. Montin (2007) skriver att NPM fokuserar på måluppfyllelse inom 

organisationen. Även om mål fanns inom kommunen var inte trycket på måluppfyllelse, i 

motsättning till det Montin (2007) skriver, något som denna studie genomsyrades av. Det då 

målen inte verkade nå ut till alla i organisationen. Att inte arbeta utefter måluppfyllelse kan 

ändå förstås som något positivt då Thylefors (2007) menar att måluppfyllelse inte alltid är 

något eftersträvansvärt i brukarnära arbete då alla brukare har olika behov, något också 

respondenterna tidigare lyfte fram. Brukarens föränderliga behov menar Thylefors (2007) 

därför innebär att vårdpersonalen måste göra en bedömning i varje enskild situation vilket gör 

att det blir svårt att utgå från specifikt utsatta mål (Thylefors, 2007). Då varje brukare har 

olika behov menar också Fahlström (1999) att det kan vara svårt för vårdpersonalen att arbete 

utefter organisatoriska mål vilket därför gör att vårdpersonalens individuella mål brukar ha 

mer genomslag. Något som kan ses som individuella mål visade sig likaså ha mer genomslag 

än organisatoriska mål även i Solbacka kommun. De individuella målen innefattade enligt 

respondenterna ett arbetssätt som utgick från brukarens bästa och för att skapa trygghet för 

denne. Vid frågan om vilka mål som fanns inom organisationen och ifall de var lätta eller 

svåra att förstå stod följande respondent ovetande om målen men arbetade utefter individuella 

mål som hon själv såg som självklara: 

 

Pass. Kan tänka mig att de är svårskrivna. […][Har ni inte fått några mål?] Nej, inte jag i 

alla fall. Man tar väl för givet att det är att de ska ha det så bra som möjligt, så gör man det 

bästa utifrån det.  

 

   (Intervju 4. Kvinna 22 år, hemtjänstgrupp B) 

 

Trots ovisshet om organisationens mål menade respondenterna gemensamt att de utgick från 

ett arbetssätt med brukarens bästa i fokus. Något som kan förstås utefter empowerment som 

Askheim (2007) menar syftar till att brukarens behov ska vara i fokus vilket utifrån detta gör 

denne till en självständig och fri individ. Ett arbetssätt som innefattade individuella mål där 
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brukaren stod i fokus visade sig i studiens kommun leda till brukarmedverkan och att 

brukarens behov tillgodosågs. Det trots att vårdpersonalen inte hade kännedom om mål med 

brukarmedverkan inom kommunen. 

     Även om respondenterna hade vag insyn i organisationens mål framförde de ändå att de 

hade viss insyn i politiska riktlinjer som införts och menade att dessa kunde vara svåra att 

förhålla sig till i praktiken. Konsekvenser som de politiska riktlinjerna kunde medföra menade 

respondenterna likt det som också tidigare nämnts var att tiden för utförandet av insatserna 

inte alltid räckte till när det kom till oförutsedda händelser eller att insatser kunde ta olika lång 

tid beroende på brukarens hälsotillstånd. Respondenterna ansåg alltså att de som infört dessa 

riktlinjer hade dålig insyn i deras arbete, något som bidrog till att respondenterna hade svårt 

att arbeta utefter dessa, en respondent sa följande: 

 

Ja, men egentligen kan de inte bestämma. De vet ju inte hur det fungerar känner jag ibland, 

att egentligen skulle de titta först. Ja, att de vet hur det fungerar innan de bestämmer 

någonting. 

 

(Intervju 9. Kvinna 53 år, hemtjänstgrupp D)  

 

En annan respondent framförde likt detta en viss skepsis över att de som satte målen inte var 

insatta i hur mötet med brukaren såg ut i verkligheten och att målen kunde vara 

välformulerade men svåra att förankra:  

 

Ibland undrar man ju vad de tänker med, de som sitter där uppe. Att de hittar på och tror att 

det är så jäkla bra. Men de äldre vill ju att man ska prata ett språk som är klart och redigt 

[…]Det är ju människor man jobbar med. 

 

  (Intervjuperson 6. Kvinna 44 år, hemtjänstgrupp C)  

 

En annan respondent lyfte vidare upp att det var vårdpersonalen som hade den närmaste 

kontakten med brukaren och att personalen därmed var mer medvetna om brukarens behov än 

ledningen. Respondenten menade att de som träffade brukaren varje dag var de som 

uppmärksammade ifall riktlinjerna kunde förankras i verksamheten eller inte. 

     En annan respondent menade vidare att riktlinjer inom organisationen kunde medföra 

problem och att de därför var tvungna att ibland gå utanför dessa för att göra vad som ansågs 

bäst för brukaren: 
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Innan har de ju haft städ var fjortonde dag och nu ska det bli bara var tredje vecka, och då 

undrar vi hur politikerna tänker. För då är det städ och tvätt man har hjälp med, båda delar. 

Och vem har tänkt på det? Har man 21 trosor, det måste man ha om man ska byta varje dag, 

och det är inte många gamla som har det. Vi tvättar ju ofta. Vi följer inte målen riktigt för 

att annars har de ju inga kläder att ha på sig. Vi får gå utanför politikernas mål, ja. De har 

nog inte tänkt vad de bestämt.  

  

          (Intervju 2. Kvinna 58, hemtjänstgrupp A)  

  

Begränsningar av brukarmedverkan kunde enligt respondenten ovan bero på riktlinjer inom 

organisationen som enligt respondentens åsikt infördes för att dra ned på kostnader inom 

kommunen. Respondenterna menade att åtstramningar alltid påverkat deras arbete med 

brukaren men att dessa åtstramningar blivit mer förekommande de senaste åren. Att riktlinjer 

görs om och att insatsers omfattning minskar kan förstås utefter marknadsanpassning som 

Almqvist (2006) menar att NPM har bidragit till. Det då NPM syftar att se till 

kostnadseffektivitet inom verksamheten vilket kan ses som ett tankesätt som innefattar ”mer 

värde för pengarna” (Almqvist, 2006). Solbacka kommun kan genom en förståelse av NPM 

ses som en kommun som arbetar kostnadseffektivt, det utifrån vad respondenterna lyfte fram. 

Det då de gav vidare exempel på hur riktlinjer som införts för att minska kostnaderna inom 

kommunen bidrog till konsekvenser: 

 

[…] det var ju beviljat var fjortonde dag, städ, nu är det ju var tredje vecka. Det var inte 

populärt bland de äldre och då är det svårt att jobba efter [målen], att nu är det bestämt var 

tredje vecka och de känner lite ilska. 

 

(Intervju 5. Kvinna 4, hemtjänstgrupp C) 

 

Även en annan respondent framförde likt citatet ovan att kommunen arbetade 

kostnadseffektivt genom att genomföra omorganisering i verksamheterna, något respondenten 

menade kunde bidra till konsekvenser för brukaren. Respondenten gav ett exempel på hur 

nattpatrullen hade ändrats om till följd av omorganisering, något som bidrog till en försämrad 

kontinuitet hos brukaren. Det då nattpatrullens område blivit mer omfattande än tidigare på 

grund av att antalet personal dragits in. Respondenten berättade att en brukare framfört hur 

denne var missnöjd med kontinuiteten och därmed omorganiseringen då vårdpersonalens 
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arbete blivit mer stressfyllt under nätterna än tidigare. Det utökade området kunde också bida 

till att brukarna fick vänta längre när de larmade då personal kunde vara långt borta: 

  

Att ”Tänk”, sa hon, ”Det kan komma en vid tio, sedan kommer det en annan vid två och 

sedan kommer ytterligare en vid tre”. [Olika personer då?] Ja, det menar hon. Så hon tycker 

det. Och likadant det här när de larmar och behöver gå på toaletten, då kan det ju ta tid för 

de utgår från [namnet på kommunen]. Och de kan ju vara på annat håll. En gång har en fått 

vänta en timme ungefär innan de kom. Det är inte lätt, så att det är. Så därför vet jag att de 

tycker… Och det är ju kommunpolitikerna som bestämt det här.  

  

(Intervju 8. Kvinna 61, hemtjänstgrupp D)   

  

Likaså en annan respondent uttryckte att omorganiseringen påverkat brukarna men också 

vårdpersonalen i sitt arbete. Hon menade att omorganiseringen och nedskärningen på 

nattpatrullen påverkade vårdpersonalen som arbetade på natten då de upplevde stress över att 

inte hinna det som skulle utföras på området. Respondenten menade att det därför behövdes 

mer personal för att undvika detta eftersom stressen för nattpersonalen även bidrog till stress 

för dagpersonalen. Det kunde därför ses som en ond cirkel eftersom insatserna som inte hann 

utföras på natten försköts till dagen, något som i sin tur också kunde påverka brukaren: 

  

Nej, men vi som kommer på morgonen känner ju av deras stress om man säger, och att de 

kanske inte hunnit med allt. Och det följer ju med personen sedan när vi kommer då. 

Kanske att den är orolig och kanske inte har kommit i säng på kvällen.   

  

(Intervju 1. Kvinna 41 år, hemtjänstgrupp A)  

  

Respondenterna i citaten ovan presenterar nedskärning av personal inom nattpatrullen samt på 

frekvensen av insatser så som städ och tvätt. Att detta förekommer inom verksamheten kan 

förstås utifrån NPM som Montin (2007) menar kan innefatta att verksamheterna blir tvungna 

att minska utgifter. Nedskärning av personal och nya riktlinjer i organisationen kunde enligt 

respondenterna bidra till mindre gynnsamma följder för brukaren men också för 

vårdpersonalen och att dessa riktlinjer kunde vara svåra att förankra i  verkligheten. Att 

brukaren utsätts för negativa följder av NPM kan förstås som en motsättning till vad Tenqvist 

(2007) beskriver som empowerment eftersom brukaren då inte får en chans att förändra sin 

livssituation, något som först är möjligt när brukaren får kontroll över sitt liv. Att brukarens 
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egentkontroll inte alltid ges möjlighet att främjas kan vidare förstås utifrån det Åhlin (2015) 

skriver om att vårdpersonal kan möta svårigheter med att stå mellan brukarens behov och 

riktlinjerna inom organisationen. Som citaten ovan påvisade kunde detta också bero på att 

ledningen som tidigare nämnt inte hade insikt i vårdpersonalens dagliga arbete. Som en 

respondent lyfte fram hade brukarna olika förutsättningar. Så även om riktlinjer stämde 

överrens med vissa brukares omsorgsbehov menade respondenterna att det inte stämde 

överrens med allas. Att det enligt respondenterna kunde vara svårt att arbeta utefter 

omorganisering inom kommunen kan också förstås utifrån det Vik och Eide (2012) skriver då 

de menar att det kan vara ett problem att möta brukarens behov på den utsatta tid som finns 

för insatserna. Bristande tid menar Vik och Eide (2012) kan ses som ett betydande problem 

inom äldreomsorgen. Det kunde förstås att respondenterna i vår studie såg tidsbegränsade 

insatser som ett problem. I motsättning till tidigare forskning framförde de däremot inte 

tidsbrist som det huvudsakliga problemet. Respondenterna menade att tidsbrist och den stress 

som deras arbete kunde medföra ändå kunde kringgås genom att respondenterna antingen 

planerade upp sin arbetsdag annorlunda eller lyfte upp problem med tidspress till chefen. 

Chefen kunde då ta itu med detta genom att exempelvis sätta in extra personal: 

 

[…]Jag tycker ändå att jag kan lägga upp mitt arbete på ett bra sätt, så jag inte gör det 

[känner stress], jag vet hur jag ska göra, alltså så... Det lärde jag mig ganska snabbt, jag var 

jätteorolig för det i början.  

 

(Intervjuperson 1. Kvinna 41 år, hemtjänstgrupp A)  

 

Citatet visar att stress och tidspress kunde bemötas genom att enhetschefen satte in mer 

personal om omständigheter krävde detta. Det kan förstås som att enhetschefen, trots den 

ökade finansiella kontroll som Almqvist (2006) menar att NPM inneburit, kunde bemöta detta 

då mer vårdpersonal beordrades in om verksamheten krävde det.  

     Stress lyftes inte upp som ett genomgående problem bland respondenterna i studien då 

detta ofta kunde förhindras. Trots det berättade respondenterna att stress ibland kunde 

förekomma. Denna stress berodde dock inte att på att de inte hann utföra brukarens insatser 

utan den grundade sig snarare i vårdpersonalens vilja att göra mer för brukaren än vad som 

kunde uppnås genom insatserna. Den typ av stress som respondenterna upplevde kan förstås 

som det Åhlin (2015) benämner för samvetesstress. Det då Åhlin (2015) menar att 

vårdpersonalen kan känna en tung börda och ett dåligt samvete i sitt arbete över att de inte 

gjort tillräckligt vid dagens slut. Det också eftersom mer tid läggs på att uppfylla riktlinjer och 
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andra krav inom organisationen (Åhlin, 2015). Att samvetesstress kan bero på att mer tid 

läggs på riktlinjer inom organisationen kan också förstås utifrån respondenterna i studien. En 

respondent lyfte upp att hon kunde känna dåligt samvete i sitt arbete på grund av en känsla om 

att vilja göra mer för brukaren och dennes välbefinnande än vad hon hann:  

 

Nä, men det är väl tidsbristen ibland kan man ju känna, det gör väl alla i hemtjänsten. Att 

man önskar mer tid ibland hos dem, men så är det ju […] Man vill mer som person, eller 

jag som undersköterska vill ju gärna mer. 

 

(Intervjuperson 1. Kvinna 41 år, hemtjänstgrupp A)  

 

De respondenter som upplevde samvetesstress menade att omsorgsbehovet kunde tillgodoses 

men att det inte fanns tid att, som en respondent själv uttryckte det, göra ”det lilla extra” för 

brukaren. Respondenten berättade att ledningen som tidigare nämnt inte alltid var medveten 

om brukarens verkliga behov då de inte hade insyn i vårdpersonalens arbete och brukarens 

alla behov. En respondent framförde att han utförde de insatser som mötte brukarens 

omsorgsbehov men att det också fanns behov som inte fanns med i respondenternas planering, 

något som gjorde det svårare att möta brukarens behov då insatser som utfördes skulle vara 

beviljade: 

  

Man får vara trevlig och säga att ”Detta har du beviljat” och ”Detta gör jag” och sedan så 

gör jag ingenting annat. Det låter lite grymt, men det är lite så man måste… Och sedan, 

givetvis, så är någon ledsen så kan man sitta och prata lite så […]  

  

(Intervju 7. Man, 31 år, hemtjänstgrupp C)  

  

Detta citat lyfter fram att insatser som utfördes skulle vara beviljade via biståndsbeslut. 

Generellt menade respondenterna att även om omsorgsbehovet tillgodosågs och brukaren 

gjordes delaktig i detta sågs det som minst lika viktigt att möta de oplanerade behoven som 

inte kunde beviljas i biståndsbeslutet. Dessa behov synliggjordes genom att vissa brukare 

frekvent framförde önskemål om att vårdpersonalen skulle stanna en stund för att prata eller ta 

en fika. Det kunde tillgodoses genom undantag de gånger respondenterna hade tid över, något 

som enligt dem inte hände särskilt ofta: ”Nja, det är väl tiden som inte räcker till alltid. Man 

vill kunna göra mycket mer ibland, och så har man bara den där kvarten” (Intervju 4. Kvinna 

22, hemtjänstgrupp B). Även om respondenterna menade att det var svårt att göra ”det lilla 
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extra” för brukaren framförde respondenterna trots detta att brukaren ibland kunde beviljas 

insatser som gynnade inte bara dennes omsorgsbehov utan också dennes sociala behov. De 

framförde att det exempelvis fanns en caféverksamhet dit en brukare åkte vilket gav denne 

möjlighet att komma ut ifrån sitt hem och träffa sina vänner: 

 

Vi har en […] som får åka till [namn på samhälle] en gång i månaden, som vi följer med då, 

som har fått det beviljat. Och han tycker ju att det är positivt, liksom, när han får åka 

iväg och träffa… Liksom, lite annat. 

 

(Intervju 8. Kvinna, 61 år, hemtjänstgrupp D) 

 

Möjligheten för brukaren att få sina sociala behov tillgodosedda likt citatet ovan var däremot 

något som endast förekom i liten utsträckning. Respondenterna menade att det krävdes att 

ledningen hade insyn i att det fanns ytterligare behov utöver omsorgsbehovet, det för att 

uppnå en högre grad av brukarmedverkan. Detta kan förstås genom Andersson (2004) som 

skriver att även brukarens sociala behov är viktigt vid biståndsbedömning men att fokus idag 

främst ligger på omsorgsbehovet. Att endast se till brukarens fysiska behov menar Andersson 

(2004) kan leda till konsekvenser för brukaren då dennes önskemål och sociala situation 

åsidosätts. Varför fokus inte läggs på brukarens sociala behov menar Andersson (2004) vidare 

kan bero på att biståndshandläggare gör sin bedömning utifrån ekonomiska faktorer 

(Andersson, 2004). Att brukarens sociala behov åsidosätts på grund av ekonomiska faktorer 

kan förstås som en liknelse med Montins (2007) förklaring av begreppet NPM och de 

ekonomiska åtstramningar inom organisationen som detta kan medföra. Att arbeta i en 

verksamhet som anammat denna del av vad som kan ses som NPM, och därmed inte ha 

möjligheten att möta brukarens alla önskemål, kan vidare förstås som en motsättning till det 

Askheim och Starrin (2007) beskriver som empowerment. Detta då brukaren, i fallet där det 

sociala behovet inte beaktas, inte ges möjlighet att vara aktör och därmed inte heller 

möjligheten att få kontroll i sitt liv. 

     Sammanfattningsvis framkom i detta tema att brukarna omsorgsbehov tillgodosågs men att 

respondenterna ibland kunde känna att de ville göra mer för brukaren och därmed främja 

dennes sociala behov, något som på grund av organisatoriska faktorer inte alltid var möjligt. 

Dessa faktorer menade respondenterna kom av ledningens bristande insyn i brukarens behov 

vilket därför gjorde att det inte heller fanns tid att göra mer för brukaren. Att det inte gavs tid 

eller insatser som bidrog till att brukarens sociala behov tillgodosågs kunde förstås som en 

liknelse med NPM och de ekonomiska begränsningar som detta medfört. Begränsningarna 
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ledde vidare till att respondenterna kunde känna otillräcklighet och att de inte alltid hade 

möjlighet bemöta brukarnas önskemål och därmed främja brukarmedverkan. Det kunde i sin 

tur leda till något som kunde förstås som en motsättning till empowerment eftersom detta 

begrepp syftade till att brukaren skulle ses som en aktör som hade egenkontroll i sitt liv. 

  

5.2.3 Främjande av brukarmedverkan - att arbeta nära brukaren  

Även om ovannämnda exempel kan ses som begränsningar av brukarmedverkan lyfte 

respondenterna upp att de själva arbetade utefter brukarmedverkan i deras hemtjänstgrupper. 

Respondenterna arbetade då inte medvetet utefter de mål som fanns angående 

brukarmedverkan inom organisationen utan utgick som tidigare nämnt istället från 

individuella mål angående vad de själva ansåg som viktigt för att främja brukarmedverkan. 

För att främja brukarmedverkan lyfte respondenterna fram att det var viktigt att brukaren fick 

komma med önskemål och i största möjliga mån planera hur insatserna skulle utföras, det då 

respondenterna genomförde arbetet i brukarens hem. Att arbeta med brukarmedverkan på 

detta sätt kan förstås utifrån det Wikström (2005) lyfter fram att brukarmedverkan innebär att 

brukaren ska görs delaktig genom både planering och genomförande av insatser. Det menar 

Wikström (2005) i sin tur kan göras genom att brukaren instruerar vårdpersonalen i utförandet 

av insatserna. Intervjuerna i vår studie genomsyrades likt detta av att det var viktigt att fråga 

brukaren hur denne ville ha det för att förhindra att gå över huvudet på brukaren. Denne 

instruerade då vårdpersonalen vilket bidrog till att brukaren fick insatsen utförd enligt 

önskemål. Respondenterna menade då att brukarens åsikt respekterades. Det genom att 

brukaren då, likt det Petriwskyj, Gibson och Webby (2014) skriver, sågs som expert på hur 

insatsen bäst skulle utföras för att nå ett positivt resultat. Detta kan ses som att respondenterna 

gav brukaren möjlighet att vara delaktig i sin omsorg, något som kan förstås utifrån 

empowerment som i enighet med det Tengqvist (2007) skriver kan ses som att brukaren är en 

aktör. Detta när denne själv ges möjlighet att bryta sin maktlöshet. Thylefors (2007) menar att 

brukaren kan ta makt över sitt liv exempelvis genom att påverka sin egen omsorg. För att 

brukaren vidare skulle få möjlighet till egenkontroll krävdes det enligt respondenterna att 

brukaren faktiskt gavs denna möjlighet, något som respondenterna menade att de hade ansvar 

för. De ansåg att denna möjlighet var en självklarhet för god omsorg, något som gavs exempel 

på i citatet nedan:  

  

/…/ ska man duscha någon så frågar man ju ”Hur vill du ha det?”, det gör man ju. Och 

likadant ”Vad vill du ha till frukost? Eller vill du duscha först?”. Man kommer ju ändå in i 
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en annan människas hem. Jag hade inte tyckt om att de bara hade gått in och ”Nu gör 

vi såhär”. Så man försöker ju prata och medverka med dem. Likadant när man städar, en del 

vill dammsuga innan de dammtorkar och så vidare. Något ställe där man vill att man torkar 

badrumsgolvet först, innan man torkar köksgolvet. För mig konstigt, men…  

  

(Intervju 6. Kvinna 44 år, hemtjänstgrupp C)  

  

Det framkom vidare i intervjuerna att brukarens valmöjligheter skulle respekteras och att 

brukarna hade rätt att förändras. Enhetligt genom intervjuerna var att det var viktigt att ha en 

god kontakt med brukaren för att på så vis vara lyhörd för dennes önskningar: 

  

/…/ jag tycker man ska prata med människorna man är hos. Hade en tant som alltid hade 

samma sak i kylskåpet och alltid te på morgonen. Sedan rätt vad det var en morgon så ville 

hon ha kaffe. ”Herregud, vill du ha kaffe?!” Det är ju inte säkert, städ eller dusch eller vad 

som, så kanske man inte vill ha det likadant i alla år. Då är det ju prata med människan som 

är nummer ett.   

  

(Intervju 6. Kvinna 44 år, hemtjänstgrupp C)  

 

Likande framkom genom en respondent som menade att hon respekterade faktumet att hon 

arbetade i någon annans hem och att det var en självklarhet att alltid fråga efter önskemål: 

”Man frågar ju alltid hur de vill ha det. Skulle ju aldrig gå in och säga att… Den vill ha saft 

”Nej, du får mjölk”. Man är i deras hem” (Intervju 4. Kvinna 22, hemtjänstgrupp B). En 

annan respondent menade likt detta att brukaren själv skulle få bestämma. Hon menade också 

att brukarens och vårdpersonalens åsikter kunde skiljas åt och att det därför var viktigt att 

lyssna till brukaren och att rätta sig efter dennes önskemål. Brukarens behov kunde också se 

olika ut beroende på vilka förhållande denne växt upp i: 

 

Jag tycker att man måste duscha minst en gång i veckan i alla fall men de gamla ser det inte 

riktigt så. De kanske tycker att det räcker en gång varannan vecka. Vi kan ju inte bestämma 

över dem. 

 

(Intervjuperson 6. Kvinna 44 år, hemtjänstgrupp C)  

 

Samtidigt som respondenterna lyfte fram att brukaren hade rätt att förändra sin livssituation 

menade de i enighet med Askheim och Starrin (2007) att brukaren även hade rätt att inte vilja 
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förändra livssituationen. Detta menade respondenterna var viktigt att beakta trots att de 

emellanåt kunde ha skilda åsikter från brukaren. I studien framkom att respondenterna ansåg 

att det var brukaren själv som bestämde hur denne ville leva, det för att ge brukaren en känsla 

av egenbestämmande i sitt liv. En respondent lyfte upp ämnet genom att beskriva att brukaren 

kunde leva i förhållanden som respondenten ansåg som dåliga, det utan att göra något åt detta 

med hänsyn till brukarens självbestämmande. Respondenternas syn på brukarens 

självbestämmande kan förstås som en liknelse med det RØnning (2007) beskriver som 

empowerment, att brukarens självbestämmande ska prioriteras och utefter det ge brukaren 

större makt i sitt liv. Att respondenterna gav brukaren förutsättningar till självbestämmande 

menade de bidrog till att brukaren kände egenmakt, det då andra inte tog beslut över huvudet 

på denne. Respondenterna menade också att detta var en viktig del av det dem såg som 

brukarmedverkan. Följande citat berör brukarens rätt till självbestämmande oberoende av 

respondenternas egna känslor angående brukarens situation:   

  

/…/ Det finns ju något ställe där det är råttor och det är inget roligt. Och vi tycker kanske att 

det är misär då  /…/ Då kan man känna att det har gått lite långt, vi känner att vi inte kan 

sköta han där hemma. Som vintern när det är kallt, ligga under ett par tecken… Vi tycker 

inte att vi gör ett bra jobb där och då känner man att man får dåligt samvete. 

 

(Intervjuperson 2. Kvinna 58 år, hemtjänstgrupp A)  

 

Uppnås brukarmedverkan menar Ekelund (2014) att det i sin tur kunde leda till bättre 

välmående och hälsa för brukaren. Att inte göra alla insatser åt brukaren utan att enbart vara 

en stöttning och låta denne involveras kan leda till att brukarens fysiska hälsa förbättras då 

delaktigheten kan förebygga risker för funktionell nedgång och sjukdom (Vik & Eide, 2012; 

Witsø, Ytterhus & Vik, 2012). Att involvera brukaren på detta sätt kan ses som ett samarbete 

då insatserna utförs som ett gemensamt ansvar mellan vårdpersonal och brukare (Witsø, 

Ytterhus & Vik, 2013). I motsättning till tidigare forskning genomsyrades inte studien av 

någon syn på hur brukarnas involverande i insatserna ledde till fysiskt välmående. Istället 

lyftes psykiskt välmående upp som ett resultat av brukarmedverkan. Det är dock inte sagt att 

fysiskt välmående inte uppstod utan enbart att det inte framkom bland våra respondenter. 

Trots att fysiskt välmående inte uttrycktes i vår studie kan kopplingar ändå dras till det Witsø, 

Ytterhus och Vik (2012) skriver då de menar att fysiskt välmående ofta är en effekt av 

brukarmedverkan. Respondenterna använde istället benämningar så som ”glad” och ”nöjd” 

när frågan om effekter av brukarmedverkan ställdes. Det framkom att faktorer för att nå detta 
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var ett slags samarbete mellan brukare och vårdpersonal då brukarna tillfrågades angående 

deras önskningar om hur insatsen skulle utföras. Dessutom var det viktigt att brukaren 

motiverades till delaktighet och att denne då var aktiv i den mån denne själv kunde eftersom 

det bidrog till en bättre arbetsmiljö för både brukare och vårdpersonal. En respondent lyfte 

upp att brukaren själv skulle bestämma men att det också var viktigt att göra vad denne kunde 

på egen hand. Detta genom att vara aktiv vid exempelvis morgonbestyren: 

 

När de säger hur de vill ha det, när de kan bestämma ”Vad vill du äta till frukost?” till 

exempel, och han svarar risgrynsgröt eller mannagrynsgröt, sådant är medverkan för mig. 

Eller om de kan tvätta sig själv lite på morgonhygien, borsta tänderna, kamma sig, klä på 

sig.  

 

(Intervjuperson 9. Kvinna 53 år, hemtjänstgrupp D)  

 

För att uppnå en god nivå av brukarmedverkan menar Vik och Eide (2012) att det krävs en 

god relation mellan vårdpersonal och brukare, det för att kunna motivera brukaren att 

engagera sig. En god relation mellan vårdpersonal och brukare menade respondenterna i vår 

studie bidrog till trygghet för brukaren och möjlighet för denne att öppna sig och därmed 

uttrycka sina åsikter och behov. För att nå en sådan relation menar Petriwskyj, Gibson och 

Webby (2014) att det krävs en välvilja och positiv inställning hos vårdpersonalen men också 

hos brukaren, något som kan ses som en nyckel för brukarmedverkan. En god relation kunde 

även enligt respondenterna bidra till att de lärde känna brukarens förutsättningar och 

begränsningar vilket gjorde att det blev lättare för respondenterna att motivera brukaren till att 

engagera sig, det i den mån denne kunde. Det framfördes även att motivation i viss mån 

kunde vara bra för att bidra till delaktighet för brukaren men att brukaren aldrig skulle tvingas 

till något denne inte ville. Det kan i sin tur förstås som en liknelse till RØnnings (2007) 

beskrivning av empowerment där det framgår att motivation inte bör gå till överdrift då det är 

brukaren själv som har rätten att välja vilken nivå denne vill vara delaktig på och om han eller 

hon alls vill göras delaktig (RØnning, 2007). Även om brukarens delaktighet i insatserna 

eftersträvades hos respondenterna lyfte en respondent fram att vårdpersonalen ibland gjorde 

för mycket då de endast skulle stötta brukaren i insatserna: ”/…/ Att de kan känna att de kan 

göra någonting de också, ja vi är ju deras stöttning./…/ Det kan ju också vara tvärt om, att vi 

gör för mycket ibland” (Intervju 1. Kvinna 41 år, hemtjänstgrupp A). Respondenterna i 

studien menade att de ibland gjorde mer än vad de borde i mötet med brukaren då de ibland 

hade ont om tid och att detta då gick snabbare. Det kan därför liknas med det Vik och Eide 
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(2012) skriver då de menar att tidsbrist inom organisationen kan bidra till att brukaren inte 

involveras i insatserna. Den bristande tiden för att göra brukaren delaktig i insatserna kan 

förstås utifrån den marknadsanpassning som Montin (2007) menar att NPM kan ha bidragit 

till, vilket enligt Wikström (2005) gjort insatserna tidsbegränsade för att främja en ekonomisk 

åtstramning. Något som därför gör att det inte finns tid över för att insatserna ska utföras i 

brukarens egen takt (Wikström, 2005). Om respondenterna i vår studie helt skulle utföra 

insatserna åt brukaren menade de att detta kunde begränsa brukarens möjlighet till att fysiskt 

delta. Det kan i enighet med det Vik och Eide (2012) skriver leda till ofrivilligt passiva 

brukare då vårdpersonalen serverar brukaren insatserna. Om brukaren blir passiv på detta sätt 

kan det förstås som en motsättning till empowerment som Tengqvist (2007) menar betyder att 

brukaren ska ses som en aktör i sitt liv. Att brukaren blir stillasittande och inaktiv medan 

andra gör insatserna åt denne kan bidra till att brukarens fysiska hälsa försämras och därmed 

även den psykiska hälsan (Vik & Eide, 2012). Som respondenterna nämnde i studien mådde 

brukarna bra av att delta och detta främjade därför också brukarens psykiska hälsa. Utifrån 

detta menade respondenterna att en passiv brukare inte hade samma möjlighet att uppnå en 

god psykisk hälsa som en aktiv brukare.  

     Sammanfattningsvis framkom i detta tema att brukarmedverkan enligt respondenterna 

främjades när brukaren gavs rätten att själv avgöra hur insatserna skulle utföras samt att 

brukaren själv skulle bestämma om denne alls ville göras delaktig. Att brukaren själv fick 

bestämma i vilken utsträckning denne ville vara delaktig kunde förstås som en del av 

empowerment då brukaren gavs kontroll över sitt liv. Även om forskning lyfte fram att 

brukarmedverkan kunde bidra till främjad fysisk och psykisk hälsa för brukaren lyfte 

respondenterna endast upp den psykiska hälsan. De menade att brukarens delaktighet i 

insatserna kunde leda till effekter så som glädje och tillfredsställelse för brukaren. 

 

5.2.4 Brukarmedverkan – i största möjliga mån 

Trots att brukarmedverkan enligt respondenterna innebar att brukaren skulle bestämma 

tydliggjordes ändå att detta skulle ske i största möjliga mån. Det eftersom att det inte alltid 

ansågs vara möjligt att tillmötesgå brukarens önskningar då dessa i vissa fall kunde ses som 

omöjliga utifrån ett verksamhetsperspektiv. Ett exempel som framgick frekvent genom 

intervjuernas gång var svårigheten att möta brukarens önskan om en specifik tid för 

utanförandet av insatserna: ”Det kan ju vara om man önskar en speciell tid. Gå upp vid nio på 

morgonen och sedan har man tio andra som också vill upp klockan nio, det går ju inte” 
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(Intervju 4. Kvinna 22 år, hemtjänstgrupp B). En annan respondent framförde att det inte 

alltid gick att möta brukarens önskan: 

  

För ofta vill de ha morgonhjälp vid åtta och kvällshjälp vid åtta och det är lite svårt för vi 

är… På fem personal, då. Och det går ju inte. Och sedan på kvällen är det två personal. I 

möjligaste mån försöker vi. Det är ju på dagarna det är lättast.                                           

  

(Intervju 5. K vinna 49 år, hemtjänstgrupp C)  

  

Anledningen till varför det var svårt att tillmötesgå alla brukares specifika önskemål menade 

respondenterna var begränsningar av exempelvis bemanning inom verksamheten. Detta då 

vårdpersonalen var tvungen att fördelas jämt över arbetsdagen, det för att ekonomin skulle gå 

ihop och för att kunna få ihop sina schemalagda timmar: 

  

/…/ önskemålen vid exakta tider är svårt att få ihop. Om jag säger, så har vi jättemycket på 

morgonen och sedan har vi en del under förmiddagen och under eftermiddagen har vi inte 

så mycket. Lite fika och så är det mest. Det är svårt för ofta är det samma tider alla vill ha 

hjälpen. Man kan kanske tycka det, att vi är lite överbemannade vissa tider och sedan vissa 

tider är vi underbemannade som sjutton.   

  

(Intervju 3. Kvinna 22 år, hemtjänstgrupp B)  

  

Trots att det var svårt att tillmötesgå brukarna angående vilken tid de ville att insatserna skulle 

utföras så menade respondenterna att det var möjligt för brukarna att i alla fall välja vilken 

dag de ville ha insatserna utförda. Att ge brukarna möjlighet att välja dag för utförandet av 

insatserna menar Ekelund (2014) är ett exempel på självbestämmande och därmed ökad 

brukarmedverkan. Brukarmedverkan kan likt det RØnning (2007) skriver förstås utifrån 

empowerment då båda begreppen omnämns när det talas om brukarens rätt till 

självbestämmande. För att kunna möta brukarnas önskemål och samtidigt kunna arbeta inom 

verksamhetens ramar berättade respondenterna att de var möjligt att kompromissa med 

brukaren. Detta kunde göras genom att brukaren fick önska dag eller byta med en annan 

brukare som inte la så mycket vikt vid vilken dag dennes insatser utfördes. För att trots detta 

möta önskemål om tid så gott som möjligt framförde en respondent ett annat sätt att 

kompromissa. Detta var att brukaren skulle få hjälp så nära den önskade tiden som möjligt, då 
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mellan ett utsatt tidsspann vilket gav vårdpersonalen möjlighet att ge en ungefärlig tid baserad 

på brukarens önskemål: 

  

Men tyvärr så är det ju så, att får alla bestämma klockslag då ska de ha klockan åtta och 

åtta. Åtta på morgonen och åtta på kvällen. Men vi kan aldrig säga tider för vi är så flexibla 

i tider och sådant så vi vet aldrig riktigt när vi kommer, och om det händer något på ett sätt 

så får man ju ta det innan man går till nästa ställe liksom, så det kan ju variera. Då är det 

bättre att säga att vi kommer mellan sex och åtta till exempel.  

  

(Intervju 7. Man 31 år, hemtjänstgrupp C)  

  

Att brukaren på grund av exempelvis svårigheter med bemanningen i verksamheten inte gavs 

möjlighet till att bestämma vilka tider insatserna skulle utföras kan förstås utifrån det som 

Almqvist (2006) menar är marknadsanpassning enligt NPM och de ekonomiska åtstramningar 

detta medfört. Det då respondenterna menade att det blev för kostsamt att sätta in mer 

personal så att alla brukare skulle få den tid de önskade att insatserna som utföras skulle vara 

beviljade. Dock såg inte respondenterna det som ett stort problem då de ändå kunde tillgodose 

vilken dag brukaren ville att insatsen skulle utföras, något som kunde ses som en förbättring 

sedan tidigare eftersom brukaren då inte heller gavs möjlighet att välja dag. Att brukaren gavs 

möjlighet att välja dag kunde i sin tur bidra till att brukarmedverkan ändå kunde uppnås. 

Därmed framkom det att det fanns möjligheter till en viss mån av brukarmedverkan. Det trots 

att Tengqvist (2007) menar att marknadsanpassning och högre effektivitet och ekonomiska 

åtrstramningar inom kommunen förekommer. Respondenterna menade trots 

marknadsanpassning att brukaren till stor del kunde stå i centrum även om 

marknadsanpassningen i viss mån kunde försvåra detta. 

     Sammanfattningsvis framgick i detta tema att respondenterna menade att brukarmedverkan 

tillgodosågs i största möjliga mån och att brukarens önskan stod i fokus. Vilket i sin tur kunde 

förstås som empowerment. Det som kunde förhindra att brukarmedverkan uppnåddes fullt ut 

var enligt respondenterna önskemålen om specifika tider. De specifika tiderna var svåra att 

helt tillmötesgå på grund av faktorer i verksamheten så som fördelningen av bemanningen 

under dagen. De flesta brukare ville ha sina insatser utförda på samma tider vilket enligt 

respondenterna gjorde att de kände sig underbemannade dessa tider, det samtidigt som de 

uppfattade att de kunde vara överbemannade andra delar av dagen. Det kunde förstås utefter 

NPM och marknadsanpassning och mer kostnadseffektivitet inom verksamheten. Dock sågs 

det inte som ett problem att brukaren inte kunde få sina önskemål om speciella tider 
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tillgodosedda då de ändå kunde tillmötesgå önskemål om en specifik dag, något som ändå 

sågs som en stor faktor för att brukarmedverkan skulle kunna uppnås. 

  

5.3 Sammanfattning av resultat och analys  

Vårt syfte med studien var att beskriva och förstå vårdpersonalens erfarenheter om att arbeta 

med brukarmedverkan inom äldreomsogen i en marknadsanpassad organisation. För att få en 

helhetsbild av studien och för att uppnå dess syfte kopplades respondenternas egna 

upplevelser ihop med tidigare forskning och teorier i kapitlet ”resultat och analys”. Detta 

kapitel låg till grund för en förståelse essentiell för att få svar på studiens frågeställningar och 

därmed även för vikten av studien. I studien gick att få förståelse för att brukarmedverkan inte 

alltid kunde uppnås till fullo. Detta då brukarens önskningar ibland åsidosattes på grund av 

vissa organisatoriska förändringar till följd av marknadsanpassning i kommunen, något som 

sågs som en motsättning till individfokuseringen i empowerment. Det framgick även att 

respondenterna inte var medvetna om organisationens mål med brukarmedverkan. Trots detta 

arbetade de med brukaren i fokus och gjorde det som var möjligt utifrån sina förutsättningar 

för att möta dennes behov och önskemål. Detta bidrog till att en viss nivå av empowerment 

och brukarmedverkan var möjlig att uppnå i Solbacka kommun, men att en marknadsanpassad 

organisation kunde begränsa att det uppnåddes i högsta grad. 

 

6. Diskussion 

Nedan förs en diskussion angående vår kvalitativa studie och dess olika beståndsdelar. I 

resultat- och analysdiskussionen förs resonemang om studiens slutsatser och hur dessa 

bidragit till nya tankesätt hos oss som öppnat ett intresse för att studera samma fenomen 

utifrån andra infallsvinklar. I metoddiskussionen berör vi positiva effekter men också brister i 

tillvägagångssättet i vår studie. 

 

6.1 Resultat- och analysdiskussion 

Att arbeta utefter marknadsanpassning och samtidigt sträva efter brukarmedverkan kan som 

nämnt i studien ses som oenigt och därmed en utmaning som organisationen bör lära sig att 

hantera. Genom vår studie framgick att denna motsättning kan tänkas finnas i Solbacka 

kommun och att organisationen inte lyckats hantera detta på ett sätt som under alla 

omständigheter sätter brukaren i fokus. Vi har utefter respondenternas upplevelser då fått 

insikt i att det kan finnas en komplexitet när det kommer till att arbeta efter att helt uppnå 
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brukarmedverkan i en marknadsanpassad organisation. För att främja brukarmedverkan hade 

Solbacka kommun dock förankrat vissa styrdokument de skulle arbeta utefter i 

verksamheterna. Trots dessa mål framfördes att respondenterna inte helt var medvetna om 

organisationens mål. Vad detta berodde på framgick inte helt men vissa respondenter 

framförde att målen aldrig lyftes upp i deras hemtjänstgrupp. Vidare framgick att 

respondenterna hade en viss insyn i riktlinjer gällande insatser snarare än brukarmedverkan 

men att de enligt respondenterna ändå kunde vara svåra att förstå och uppfylla i arbetet med 

brukaren. Detta trots att det kan ses som att kommunerna idag, i enighet med NPM, strävar 

efter en högre grad måluppfyllelse i verksamheterna. Att detta inte går att följa i praktiken 

anser vi kan ses som att politikerna som från början sätter målen inte har insyn i 

vårdpersonalens arbete med brukaren. 

     Resultatet i studien lyfte som nämnt fram att respondenterna inte var helt medvetna om 

målen i Solbacka kommun. Utifrån en jämförelse av de styrdokument vårdpersonalen skulle 

arbeta utefter framgick det trots detta att vårdpersonalen uppnådde kommunens mål med 

brukarmedverkan, men då utifrån respondenternas egna initiativ. Detta då de arbetade med att 

främja brukarmedverkan genom att försöka göra brukaren delaktig i omsorgen och på så vis 

bidra till ett aktivt liv för brukaren. De beskrev också att de arbetade efter att bemöta varje 

brukare på rätt sätt då alla brukare hade olika behov och önskemål och att dessa var viktiga att 

respektera. Respondenterna upplevde att brukarmedverkan främjade brukarens psykiska hälsa 

och därmed livskvalitet. Att respondenterna inte var medvetna om målen men ändå arbetade 

med brukarmedverkan i fokus anser vi delvis kan förstås utifrån deras yrkesval. Vi menar att 

vårdpersonal generellt kan ha ett intresse för att skapa bättre förutsättningar för utsatta 

människor i samhället. Att ha driften att vilja skapa bättre förutsättningar för andra människor 

anser vi kan bidra till att individuella mål skapas. Detta speciellt då uppfattningar om de 

organisatoriska målen saknas. Att respondenterna i Solbacka kommun arbetade efter 

individuella mål kan tolkas som att de uppnådde brukarmedverkan på den nivå som ansågs 

möjlig i en marknadsanpassad organisation. Respondenternas mål innefattade fokus på 

brukarens trygghet och självbestämmande genom tillvägagångssätt så som att fråga brukaren, 

respektera denne och i största möjliga mån försöka göra denne delaktig och uppnå dennes 

önskemål. Vi fick en förståelse för att respondenterna genom detta tillvägagångssätt främjade 

brukarmedverkan i den mån de kunde. 

     Även om respondenterna utefter sina förutsättningar arbetade efter att uppnå 

brukarmedverkan kunde detta begränsas av förslagsvis NPM och dess marknadsanpassning, 

något som exempelvis redan kunde ske vid brukarens biståndsbeslut. Det då 
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biståndshandläggare arbetar utefter organisatoriska riktlinjer och som kan förstås som en 

påverkan av NPM:s marknadsanpassnin så som ekonomiska åtstramningar. Dessa 

ekonomiska faktorer gör att insatser kan begränsas samt att de görs mätbara i tid. 

Marknadsanpassning inom organisationen var även något som påverkade våra respondenters 

möjligheter att fullt ut uppnå brukarens alla önskningar vilket kan göra att det ses som en 

svårighet att arbeta efter empowerment, något som syftar just till att beakta brukarens 

önskningar. Det för att på så vis skapa förutsättningar för brukaren att ta kontroll över sitt eget 

liv. Vi menar att vårdpersonal kan skapa dessa förutsättningar genom att göra brukaren 

delaktig, det genom exempelvis förfrågningar om hur denne vill ha sina insatser utförda och 

genom att betrakta denne som en expert inom området. Med grund i detta menar vi att 

vårdpersonalen kan ha en stor roll när det kommer till att stärka brukarens roll, etablera 

empowerment i samhället och därmed brukarmedverkan. 

     Vi uppfattade vidare att även om respondenterna arbetade med brukarmedverkan i fokus 

var det främst brukarens omsorgsbehov som tillgodosågs. Att brukarens önskningar utöver 

omsorgsbehovet åsidosattes menar vi kan bero på att det inte fanns tillräckligt med tid för 

respondenterna att möta dessa. Vi ställer oss då frågan ifall det skulle kunna förekomma olika 

nivåer av brukarmedverkan? Att brukaren får omsorgsinsatserna tillgodosedda utefter 

önskemål kan ur vårt perspektiv och likt tidigare forskning tydas som brukarmedverkan. Trots 

detta menar vi att det skulle kunna finnas en högre nivå av brukarmedverkan än vad som idag 

är möjlig att nå. Det då vårdpersonalen i studien på grund av marknadsanpassning inom 

organisationen inte kunde tillgodose brukarens alla önskemål, det även om det fanns 

önskemål att göra detta. Respondenterna menade dock att denna typ av brukarmedverkan först 

kunde uppnås om ledningen hade insyn i deras arbete. Detta då respondenterna ställde sig 

frågande till vad ledningen faktiskt tänkte med när de satte mål och riktlinjer.  

     Vi anser med stöd av respondenternas berättelser att det huvudsakliga dilemmat i vår 

studie framkommer genom den osynliga relationen i organisationen. Marknadsanpassning 

som syftar till effektivitet och minskade kostnader och samtidigt sätta brukaren och därmed 

brukarmedverkan i fokus anser vi kunna vara komplext. Det då det i vår studie visade sig att 

ledningen inte hade insyn i vårdpersonalens arbete, något som vi anser vara nödvändigt för att 

sätta mål om brukarmedverkan som ska vara möjliga att utföra i praktiken. Först när 

ledningen får insyn i vårdpersonalens arbete och därefter kan sätta uppnåbara mål anser vi att 

vårdpersonalen kan ha möjlighet att främja brukarmedverkan fullt ut. En fullt uppnådd 

brukarmedverkan kan enligt oss då bidra till en ännu högre grad av hälsa och välmående för 

brukaren. 
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Idag är det vidare omtalat att brukaren och dess delaktighet ska stå i fokus, något som bland 

annat lagstadgats i Socialtjänstlagen. Trots detta framgick det i vår studie att 

brukarmedverkan till viss del kan begränsas. Det på grund av det huvudsakliga problemet som 

vi ansåg var ledningens vaga insikt i vårdpersonalens arbete i kombination med eftersträvan 

på effektivitet som fanns inom verksamheterna. Då antalet äldre idag stiger och allt fler blir 

beroende av omsorg kan vårdpersonalen i framtiden enligt oss stå inför en högre 

arbetsbelastning. Arbetsbelastningen som det ökande antalet äldre kan tänkas bidra till gör att 

vi ställer oss frågande till ifall vårdpersonalen i framtiden kommer att kunna arbeta utefter en 

marknadsanpassning inom organisationen och samtidigt utefter brukarens behov? Grunden till 

denna fråga går att finna i det faktum att det i Solbacka kommun idag verkar finnas 

svårigheter med att uppnå brukarmedverkan fullt ut. Detta gör att vi vidgar vår syn och ställer 

oss undrande till hur det kan se ut i övriga kommuner i landet och också om det skulle kunna 

finnas en enhetlig bild av möjligheten att fullt uppnå brukarmedverkan. 

  

6.2 Framtida forskning  

För att få vidare förståelse för hur brukarmedverkan kan främjas i en föränderlig organisation 

inom äldreomsorgen kan det enligt oss vara av intresse att ta del av brukares egna upplevelser 

av sin delaktighet, politikers upplevelser av att sätta mål men också av upplevelser från de 

yrkesgrupper som arbetar nära brukaren. Det kan också vara av intresse att ta del av 

enhetschefers upplevelser av att stå mellan organisationens krav och samtidigt arbeta för att 

bidra till goda arbetsförhållanden för vårdpersonalen, de som i sin tur ska främja en bra 

omsorg för brukaren. Vidare kan det även vara av intresse att intervjua fler män då 

könsfördelningen i denna studie var ojämn. Att utgå från en jämnare könsfördelning samt ett 

flertal olika grupper menar vi kan bidra till olika perspektiv på ett och samma fenomen, i detta 

fall på brukarmedverkan. Det kan också ses som aktuellt att göra jämförelser mellan 

kommuner för att få förståelse för likheter och skillnader dem emellan. 

 

6.3 Metoddiskussion 

Valet av kvalitativ metod bidrog i vår studie till positiva effekter samtidigt som vissa brister 

synliggjordes. Den kvalitativa metoden medförde att vi fick en djupare bild av 

brukarmedverkan inom äldreomsorgen i Solbacka kommun eftersom våra respondenter fick 

möjlighet att framföra olika perspektiv på brukarmedverkan. Detta till skillnad från en 

kvantitativ metod som istället hade kunnat generera till mer slutna svar vilket inte hade gett 
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oss någon förklaring på hur brukarmedverkan arbetades utefter i Solbacka kommun. 

     Även om vi anser att en kvalitativ metod bidrog till en djupare bild av brukarmedverkan i 

Solbacka kommun anser vi att tillförlitligheten alltid kan förbättras. För att uppnå en högre 

grad av tillförlitlighet och trovärdighet hade fler hemtjänstgrupper och respondenter kunnat 

delta i studien. Trots det relativt låga antalet respondenter ansåg vi oss få en mättnad i 

materialet då liknelserna mellan respondenterna bidrog till slutsatser av betydelse för vikten 

av studien. Dessa liknelser skulle mycket väl kunna spegla hur brukarmedverkan arbetades 

utefter i Solbacka kommun men möjligheten finns också att liknelserna i intervjuerna var 

slumpmässiga, något som kunde undvikits med hjälp av ett större antal respondenter. 

     Efter val av metod gjordes ett urval av respondenter till studien. En positiv effekt av att 

kontakta enhetscheferna var att de kunde ge godkännande till att intervjuerna skedde på 

arbetstid. Det medförde dock en risk att vårdpersonalen kunde känna en plikt att delta. Det 

gjorde att vi var noggranna med att innan intervjun informera respondenterna om 

frivilligheten att delta. Dessutom fanns en risk att enhetscheferna valde vårdpersonal som 

förväntades svara på ett önskvärt sätt, något som i det fallet hade kunnat bidra till att studiens 

tillförlitlighet ifrågasattes. Å andra sidan kunde det funnits positiva effekter av att 

enhetscheferna valde ut respondenter, exempelvis att dessa var lämpade för att genomföra 

intervjuerna. Det gav oss även mer tid till förberedelser och planering. För att skydda 

brukaren framförde vi för respondenterna att studien inte syftade till att ta del av berättelser 

avseende brukaren, utan att ta del av vårdpersonalens syn på brukarmedverkan. På så vis 

fanns inte heller någon risk att bryta den tystnadplikt och sekretess vårdpersonalen hade. 

     Hos den första hemtjänstgruppen stötte vi dock på en missuppfattning mellan oss och 

enhetschef. Enhetschefen hade utsatt tid för att själv vara respondent i vår studie, något vi 

först förstod när vi kom dit. Vi förklarade då att det var vårdpersonalens upplevelser vi var 

intresserade av och enhetschefen hjälpte oss då att välja ut respondenter ur sin 

hemtjänstgrupp. Vi upplevde detta som ett stressmoment för vårdpersonalen eftersom de inte 

hade någon utsatt tid för intervjuer den dagen. Intervjuerna färgades därför av en viss stress 

vilket bidrog till ett begränsat antal följdfrågor och kortare intervjuer. Trots detta fann vi 

fyllighet även i dessa intervjuer. Utöver detta lade vi märke till att vårdpersonalen generellt 

kunde se det som en aning skrämmande att delta på grund av rädsla över att inte kunna 

ämnesområdet. Vi bemötte detta genom att redan vid mailkontakten tydliggöra att vi var 

intresserade av just deras tolkning av begreppet brukarmedverkan. 

     Vid genomförandet av intervjuerna förstod vi att ett maktförhållande kunde uppstå, det då 

vi ställde frågor som respondenterna förväntades besvara. För att försöka osynliggöra 
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maktförhållandena förklarade vi innan intervjuerna att vi var intresserade av just deras 

upplevelse vilket gjorde att inga rätta eller felaktiga svar fanns. Genom att vi gjorde 

intervjuerna öga mot öga menar vi ytterligare kunde minska eventuella maktförhållanden 

genom att intervjupersonen då kunde läsa av vårt kroppsspråk och utefter det känna sig 

tryggare i situationen. Under intervjuernas gång uppmärksammade vi vidare vissa brister i 

intervjuguiden. Vi förstod att vissa frågor i ett flertal fall uppfattades felaktigt då inte alla 

respondenter visste vad brukarmedverkan innebar vilket gjorde att det krävdes ytterligare 

följdfrågor för att nå kärnan i frågan. Vi hade inte heller någon möjlighet att förklara 

begreppet eftersom det kunde påverka respondenternas svar och därmed studiens 

tillförlitlighet. Trots detta anser vi dock att vi genom följdfrågor nått mättnad i intervjuerna 

vilka alla har varit bidragande till studiens resultat och tillförlitligheten i denna. Vidare har vi 

inte mött några svårigheter vid transkribering och resultat och analys av materialet förutom att 

det varit tidsödande. Trots vissa brister under studiens gång har vi lyckats studera vad vi 

ansåg vara väsentligt för att uppnå studiens syfte.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 (Intervjuguide) 

Intervjuguide 

 

 Hur gammal är du?  

 Hur länge har du arbetat inom äldreomsorgen? 

 Hur länge har du arbetat på just denna arbetsplats? 

 Berätta om en vanlig dag på jobbet för dig? 

 

 Vad är brukarmedverkan för dig? 

 Använder du dig av brukarmedverkan i det dagliga arbetet och i så fall hur? 

 Vad anser du vara förutsättningar respektive begränsningar för brukarmedverkan? 

 Kan du berätta om någon situation där brukarmedverkan fungerat? 

 Kan du berätta om någon situation där brukarmedverkan inte fungerat? 

 Har du sett någon effekt för den äldre som brukarmedverkan lett till, i så fall vilken? 

 

 Vilken relation har du till din chef och de högre upp inom organisationen när det 

kommer till brukarmedverkan? 

 Hur lyfts organisationens mål med brukarmedverkan upp i er hemtjänstgrupp? 

 Anser du att organisationens mål är lätta eller svåra att förstå? 

 Anser du att organisationens mål med brukarmedverkan är lätta eller svåra att arbeta 

utefter och i så fall på vilket sätt?  

 Hur har du upplevt att omorganisering har påverkat dig i ditt arbete med 

brukarmedverkan? 
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8.2 Bilaga 2 (Informationsbrev) 

 

Informationsbrev gällande studie om brukarmedverkan 

Vi är två socionomstudenter som går sjätte terminen på Linnéuniversitetet i Växjö som nu 

påbörjat vår kandidatuppsats omfattande 15 högskolepoäng. Kandidatuppsatsen syftar till 

att beskriva och förstå brukarmedverkan ur lednings- respektive vårdpersonals perspektiv. 

Brukarmedverkan har blivit ett välanvänt begrepp inom äldreomsorgen eftersom ett sådant 

arbetssätt är hälsofrämjande för den äldre. För att få en förståelse för vårdpersonalens 

upplevelse om brukarmedverkan i deras arbete, kommer vår studie utgå från intervjuer för att 

få en större förståelse för deras upplevelse kring brukarmedverkan inom äldreomsorgen. Vi 

har även valt att analysera resultatet av intervjuerna med styrdokument gällande 

brukarmedverkan som finns inom kommunen för att se om upplevelser om brukarmedverkan 

och dokument om de samma skiljer sig åt. För att intervjua personer som kan berätta om sina 

upplevelser om brukarmedverkan har vi vänt oss till Din organisation som har hjälpt oss att 

kontakta Dig. Vår fråga är nu om Du vill delta i vår studie om brukarmedverkan i Ditt arbete. 

För varje intervju har vi valt att avsätta 30-60 minuter vardera och för att uppnå största 

möjliga trovärdighet har vi valt att med Ditt samtycke spela in intervjuerna. 

 

Ditt deltagande i studien är frivilligt. Du kan när som helst avbryta Ditt deltagande utan 

närmare motivering. Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i vår studie genom att ingen 

obehörig får ta del av materialet. Materialet är endast åtkomligt för oss som utför 

undersökningen och för vår handledare genom studien. I enighet med etiska riktlinjer kommer 

materialet enbart användas till denna studie samt förstöras vid dess slut. I rapporteringen av 

resultatet i form av en examensuppsats på Linnéuniversitetet eller i annan form av publicering 

kommer Du som deltar i studien att avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till 

Dig som enskild individ. 

 

Vid frågor eller funderingar kommer vi med ytterligare information om studien. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning: 

 

___________________________________________________ 

Underskrift 
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Med vänlig hälsning, Sandra och Sofia 

 

Sandra Johansson 
Mobil: ********** 

Mail: *******@student.lnu.se 

 

Sofia Lövgren 

Mobil: ********** 

Mail: *******@student.lnu.se  
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