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Abstract   
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The purpose of this study is to examine how Swedens national values concepts participation 

and meaningfulness interpreted and converts by assistant nurses, a municipality in southern 

Sweden, in order to deepen the knowledge of the national values. 

Method: A qualitative approach has been used as a method in this study, with semi-

structured interviews as a base. To gather empirical material, we chose to interview seven 

nurses who are currently working as assistant nurses in care for the elderly. 

Theory: Our theoretical points have been Antonovskys salutogenic approach and SOC, sense 

of coherence, and Maslow's pathogenic hierarchy of needs. These different theories and 

approaches have helped us to analyze our empirical material. 

Results: The four different themes, presented in the results of this study, are designed based 

on previous scientific research. The different themes in this study are the following: Swedens 

national values and the municipality's interpretation, participation and meaningfulness, time-, 

attitude- and dignityperspective. Our results indicate that the basic needs outweigh the social 

needs and that the assistant nurses prioritize the basic needs. The results of this study show 

that on one hand there is a strong connection between the keywords, participation and 

meaningfulness, but on the other hand, there is also a strong connection between the priorities 

of needs and the timeperspective in the care of the elderly.  
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1. Inledning och problembakgrund 
	  
På ett eller annat sätt kommer vi alla i framtiden vara delaktiga inom äldreomsorgen, antingen 

som anhörig, yrkesverksam eller den dagen vi själva är i behov av omsorg. Vad väcker detta 

för tankar och känslor inom dig? Vågar du bli gammal i Sverige? 

Hur äldreomsorgens verksamheter ska uppstruktureras i Sverige är lagstadgat i 

Socialtjänstlagen (2001:453;SoL) och det är de yrkesverksamma uppdrag, med utgångspunkt i 

Socialtjänstlagen, att ombesörja äldres omsorg (Lill 2010:20). För att kvalitén inom den 

svenska äldreomsorgen ska upprätthållas som god framtogs en nationell värdegrund som ska 

vara vägledande för de yrkesverksamma. Insatser innefattar bland annat särskilda 

boendeformer, hemtjänst, färdtjänst och olika dagverksamheter (Lill 2010:19).  En nationell 

värdegrund för äldreomsorgen infördes i Sverige år 2011 i Socialtjänstlagen, med lydelsen 

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

känna välbefinnande” (Socialstyrelsen 2012:1). Den nationella värdegrunden är även unik i 

sitt slag, då det är den enda lagstadgade värdegrunden i Sverige. Den skapades som en 

försäkran om att allt arbete inom äldreomsorgen ska genomsyras av ett etiskt förhållningssätt 

med beaktande om att ge de äldre ett värdigt liv, inom alla olika omsorgsområden (prop. 

2009/10:116). Socialtjänstlagens lydelse lägger vikt på att främja äldres sociala relationer och 

motverka ensamhet. Socialstyrelsen menar vidare att en värdegrundsprocess är en stor del av 

ett gemensamt lärande på arbetsplatsen, både för omsorgstagare och för de professionella i det 

vardagliga arbetet.  Värdegrunden kan, enligt Umb Carlsson och Wadensten (2014), beskrivas 

som en benämning för något som alla bör enas om, något som för oss samman, i ett slags 

ideal (Umb Carlsson &Wadensten 2014:9).  

Äldreomsorgens nationella värdegrund delas vidare upp, i Socialtjänstlagen, med två 

värdeord, där det första är ”värdigt liv” och det andra är ”välbefinnande” (Forsman 2014:14). 

Inom värdigt liv diskuteras begreppen kvalité, bemötande, integritet, individanpassning, 

självbestämmande samt delaktighet. I det andra värdeordet, välbefinnande, presenteras en rad 

andra begrepp, såsom meningsfullhet och sammanhang samt trygghet (ibid:14).  

Efter att vi har studerat värdegrundens ovanstående begrepp valdes delaktighet och 

meningsfullhet ut som riktlinjer för vår studie. Anledningen bakom valet av dessa två begrepp 

är å ena sidan för att delaktighet belyser den äldres rätt till att vara med i beslutsfattande om 

sitt eget liv och meningsfullhet uppmärksammar känslan av livsglädje och engagemang. Å 

andra sidan finns det bristfällig vetenskaplig tidigare forskning om hur den nationella 
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värdegrunden efterlevs i praktiken samt hur undersköterskor arbetar utefter begreppen 

delaktighet och meningsfullhet. I denna studie kommer vi att presentera tidigare forskning 

med utgångspunkt i ett värdighetsperspektiv och bemötande, vilket vi anser är den närmsta 

forskningen, efter våra eftersökningar, rörande äldreomsorgens värdegrund. Därmed blir det 

väsentligt för vår studie att rikta in oss på begreppen delaktighet och meningsfullhet 

tillsammans med värdighetsperspektiv och bemötande inom äldreomsorgens, för att på så sätt 

fördjupa kunskapen om hur begreppen efterlevs samt främjar äldres sociala relationer. 

I och med att individer blir allt äldre i Sverige och enligt Krabbe och Lundström (2015) har 

medellivslängden ökat med tio år sedan 1960, blir det därför intressant att undersöka 

begreppen delaktighet och meningsfullhet inom äldreomsorgen (Krabbe & Lundström 

2015:1). Anne Ingeborg Berg belyser vikten av att äldre blir mer tillfreds om de upplever en 

känsla av kontroll och inflytande över sitt eget liv gällande sociala relationer och därmed 

delaktighet och meningsfullhet (Olsson 2008:1).  

 

Anne Ingeborg Berg (2008) säger: 

 
Många tror att om bara hälsan är god blir livet efter 80 bra. Men vår studie visar att 
goda sociala relationer och möjlighet att påverka sin livssituation kan vara 
viktigare än bibehållen hälsa (Olsson 2008:1). 

 

I enlighet med ovanstående citat menar Nordenmark (2006) att ålderdom kan betyda vissa 

påfrestningar såsom försämrad hälsa, närståendes bortgång och ofrivilligt utträde från 

arbetsmarknaden (Nordenmark 2006:491). Dessa är faktorer som kan innebära en negativ 

påverkan på äldres sociala situation (Nordenmark 2006, 491; Steptoe et al. 2006:1).  

Steptoe et al. (2013) förklarar att sociala relationer är väsentliga för människors 

välbefinnande och när det kommer till upprätthållandet av en god hälsa (Steptoe et al. 2013, 

1). Desto äldre en människa blir desto större är risken för att det sociala nätverket minskar, på 

grund av dödsfall bland släktingar och vänner, vilket i sin tur kan innebära en minskning av 

ett rikt socialt liv hos de äldre (Nordenmark 2006:492). Att vara ensam och socialt isolerad 

kan associeras med ökad dödlighet hos äldre (Steptoe et al. 2013:1). 

Grunden för allt arbete inom äldreomsorgen ska genomsyras av den nationella 

värdegrundens viktiga begrepp som står i Socialtjänstlagen. Två av dessa begrepp är 

delaktighet och meningsfullhet, vars betydelse och implementering ska bidra till att motverka 

social isolering och ensamhet bland äldre (Socialstyrelsen 2012:73:98). För att uppnå dessa 

begrepp ger den nationella värdegrunden uttryck för hur viktigt det är att arbeta aktivt med att 
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främja äldres sociala relationer. Att arbeta utefter en värdegrund innebär ett skapande av 

samhörighet där alla känner sig delaktiga. I Socialtjänstlagen lyfts det fram att äldre personer 

ska ha en meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Det uppmärksammas även i 

regeringens proposition, Värdigt liv inom äldreomsorgen, att meningsfullhet och delaktighet 

kan innebära mer stöd från personalen för att upprätthålla gemenskap och kontakter (Prop. 

2009/10:116: 30). Det kan betyda att äldre får större möjlighet till fysisk aktivitet, kontakt 

med vänner och föreningsliv. Dessa sociala kontakter och gemenskap bidar till att minska den 

sociala isoleringen hos omsorgstagare och till att upprätthålla ett värdigt liv inom 

äldreomsorgen. I propositionen nämns även att äldres biståndsbedömning bör ha ett större 

fokus på individens behov av sociala relationer och aktiviteter (Prop. 2009/10:116:30).  

1.1 Problemformulering 

Efter att vi studerat och fördjupat oss i tidigare vetenskaplig forskning och statistik har vi i 

likhet med Steptoe et al. (2013) och Socialstyrelsen (2013) kommit fram till en rad faktorer 

som bidrar till skapandet av det sociala problemet, social isolering hos äldre och det som 

försvårar arbetet hos undersköterskor med att främja sociala relationer. En av faktorerna är att 

brist på delaktighet och meningsfullhet i de äldres sociala liv kan bidra till ökad dödlighet och 

försämrad psykisk- och fysisk hälsa (Steptoe et al. 2013). En annan faktor, utifrån 

vetenskaplig forskning, är att ”en värdegrund har inte något egenvärde, den gör bara nytta om 

den används i praktiken” (Socialstyrelsen 2013).  

Den nationella värdegrundens betydelse för omsorgsarbetet kan problematiseras på många 

olika sätt. En problematik och fundering som finns hos oss är hur riktlinjerna tolkas och 

omsätts i det praktiska arbetet samt vem eller vad som kontrollerar att den nationella 

värdegrunden efterlevs. Utifrån vår förförståelse, från tidigare arbetserfarenheter inom 

äldreomsorgen, ser vi en tydlig problematik gällande hur kunskapen om värdegrunden 

integreras hos undersköterskor och andra yrkesverksamma. Som socionomer kan vår framtida 

arbetsplats komma att bli inom äldreomsorgen som områdeschefer eller som 

biståndshandläggare. En områdeschef har bland annat det yttersta ansvaret för att förbättra 

utvecklingsarbetet och värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen och därmed vägleda 

undersköterskor i deras dagliga arbete. Vi anser att det är yrkeskategorin undersköterskor som 

står närmast omsorgstagaren i deras vardagliga omsorg. 

Den nationella värdegrunden lagstadgades först år 2011 i Sverige och sedan dess har det, 

efter våra efterforskningar, inte tillkommit någon större omfattande forskning. På grund av 

denna bristfälliga forskning om den nationella värdegrunden och hur den omsätts i praktiken, 
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är vår vilja med studien att fylla denna kunskapslucka som i nuläget finns. Detta för att skapa 

en djupare förståelse av hur undersköterskor tolkar att de motverkar social isolering genom att 

främjadelaktighet och meningsfullhet hos de äldre. Den nationella värdegrunden finns till för 

att motverka det sociala problemet, äldres sociala isolering inom äldreomsorgen, men blir 

först betydande när de yrkesverksamma omsätter och arbetar aktivt utefter begreppen. Tanken 

med värdegrunden i Socialtjänstlagen är även att uppmärksamma och klargöra hur viktiga de 

sociala behoven är hos individer inom äldreomsorgen.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur den nationella värdegrundens begrepp delaktighet och 

meningsfullhet tolkas och omsätts av undersköterskor, i en kommun i södra Sverige, för att 

därigenom fördjupa kunskapen om den nationella värdegrunden.  

 

Ø Hur beskriver undersköterskor inom äldreomsorgen att de tolkar den nationella 

värdegrundens begrepp delaktighet och meningsfullhet? 

Ø Hur beskriver undersköterskor inom äldreomsorgen att de omsätter begreppen 

delaktighet och meningsfullhet i det vardagliga arbetet med omsorgstagare? 

 

1.3 Disposition 
Uppsatsen består av sju olika avsnitt där det första kapitlet inleds med problembakgrund, 

problemformulering, syfte och frågeställning. I det andra kapitlet presenteras den nationella 

värdegrunden inom äldreomsorgen med en bakgrundsbeskrivning, värdegrundens innebörd 

samt en definition av våra nyckelord delaktighet och meningsfullhet. I det tredje kapitlet 

introduceras tidigare vetenskaplig forskning samt andra studier, som är relevant för studiens 

syfte. I fjärde kapitlet belyser vi studiens teoretiska utgångspunkter med Antonovskys teori 

om Kasam samt Maslows behovshierarki. I femte kapitlet argumenterar vi för vårt val av 

forskningsansats och hur vi har gått tillväga genom studiens gång. Även etiska aspekter 

nämns och kapitlet avslutas med en metoddiskussion. I sjätte kapitlet presenterar vi studiens 

resultat samt analys tillsammans med våra teoretiska utgångspunkter och tidigare vetenskaplig 

forskning. Avslutningsvis, i det sjunde kapitlet, redogörs studiens främsta slutsatser, 

diskussion, reflektion och förslag till fortsatt forskning. 

Genomgående i hela studien använder vi oss av begreppen omsorgstagare och äldre som 

synonyma, med dessa begrepp menar vi en äldre individ som är mottagare av äldreomsorgens 

insatser. Anledningen till att vi valt två begrepp är att vi vill variera formuleringarna språkligt. 
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2. Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen 
I detta avsnitt presenteras först en kort beskrivning av en generell värdegrunds betydelse, för 

att kunna skapa en djupare förståelse för hur den nationella värdegrunden är tänkt att fungera i 

praktiken. Därefter läggs ett tydligare fokus på äldreomsorgens värdegrunds bakgrund och 

innebörd samt våra centrala nyckelbegrepp, delaktighet och meningsfullhet, och dess 

betydelse för den svenska äldreomsorgen. Vi har valt att introducera värdegrunden, den 

nationella värdegrunden och dess begrepp delaktighet och meningsfullhet i ett separat avsnitt 

på grund av den bristfälliga vetenskapliga forskningen som finns om den nationella 

värdegrunden. Vi anser därför att det är väsentligt att ha med dessa bakgrundspresentationer i 

vår studie för att fördjupa förståelsen.  

2.1 Värdegrund 
Värdegrunden är ett begrepp som har utvecklats och blivit ett allt mer förekommande begrepp 

inom svensk omsorgsedan 1990-talet (Umb Carlsson &Wadensten 2014:9; Blennberger & 

Johansson 2010:9). Värdegrunden definieras i Bonniers svenska ordbok som de värderingar 

(etiska normer, livsåskådningar o.d.) som ska ligga till grund för verksamheten inom en 

organisation, ett företag	   etcetera. (ursprungligen inom skolan)” (Malmström, Györki & 

Sjögren 2010:781). Äldreomsorgen, skolan, arbetsförmedlingen och polisen är exempel på 

yrkesområden där en etablerad värdegrund finns att tillgå (Umb Carlsson &Wadensten 

2014:9;Blennberger& Johansson 2010:9). En värdegrund bör uttryckas parallellt tillsammans 

med olika normer, etiska principer och värderingar för att det ska genomsyras och kunna 

tillämpas i det vardagliga arbetet inom de olika omsorgsområdena(Blennberger & Johansson 

2010:10). Det är därför av stor vikt att de olika etiska värdena och normerna i värdegrunden 

fungerar som en del av basen för olika verksamheter. För att undvika att dessa värderingar 

och begrepp inte enbart övergår till ”tomma ord” är det därför betydelsefullt att konkretisera 

värdegrundens innebörd i det dagliga arbetet (Umb Carlsson &Wadensten 2014:9). 

Värdegrunden är ett generellt begrepp som kan implementeras i flera olika verksamheter 

men i vår studie läggs fokus på den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen och dess 

betydelse för de äldre. Anledningen till att den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen 

är generellt utformad har sin grund i att kommunerna i Sverige fritt får skapa sina egna 

tolkningar, baserat på hur deras dagliga arbete ser ut inom de olika verksamheterna (Umb 

Carlsson &Wadensten2014:9-10). Syftet med den nationella värdegrunden är att: 

 
Tydliggöra den människosyn, de värderingar och de förhållningssätt som ska gälla 
i den dagliga verksamheten för att kvaliteten ska utvecklas och tilliten till 
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äldreomsorgen öka. Utgångspunkten för värdegrunden är att äldre, så långt det är 
möjligt, ska kunna leva utifrån sin egen identitet och personlighet. (SOU 
2008:51:13). 
 

Ur ovanstående citat betonas att den nationella värdegrunden ska tydliggöra de 

förhållningssätt och den inriktning som äldreomsorgens verksamheter ska byggas på (SOU 

2008:51:13). 

2.2 Bakgrund till den nationella värdegrunden 
År 2007beslutade regeringen att en utredning skulle påbörjas gällande förslag om en 

värdighetsgaranti inom vård och omsorg för äldre (Prop. 2009/10:116:8). Utredningen ledde 

år 2008 fram till ett betänkande, Värdigt liv i äldreomsorgen, som sedan utvecklades till 

regeringens proposition 2009/10:116, Värdigt liv i äldreomsorgen. Lagrådet lämnade sedan 

ett yttrande gällande propositionen utan anmärkningar år 2010, därefter fattade Regeringen 

beslut om att anta propositionen om värdigt liv i äldreomsorgen (Prop. 2009/10:116:152). Till 

följd av detta skapades paragrafen om en nationell värdegrund år 2011 i Socialtjänstlagen, 

SoL, 5 kap 4 §”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett 

värdigt liv och känna välbefinnande” (Socialstyrelsen 2012:1). 

Innan den nationella värdegrunden tillkom bekräftades, genom utredningar och 

tillsynsrapporter, en rad olika brister inom äldreomsorgen gällande grundläggande 

förhållningssätt och värderingar (SOU 2008:51:55). Det visade sig att behovsbedömningen 

oftast innefattade endast praktiska och medicinska behov, medan den sociala faktorn inte 

uppmärksammades likvärdigt. Vidare visade rapporter en stor brist när det gäller äldres beslut 

till hjälp med sociala aktiviteter, även om den äldre blivit beviljad en social aktivitet kunde 

denna ställas in på grund av exempelvis tidsbrist hos personal. En annan brist som lyftes fram 

gällande sociala aktiviteter var individuellt utformade insatser som inte blev beaktade utan 

äldre blev istället grupperade i kollektiva aktiviteter (SOU 2008:51:58).  

År 2007 genomfördes en enkät riktad till undersköterskor inom äldreomsorgen, på uppdrag 

av regeringens utredning. Syftet med utredningen var att uppskatta om en värdighetsgaranti 

behövdes för att öka tydligheten gällande kommunens uppdrag inom äldreomsorgen (SOU 

2008:51:56). Resultatet visade att 68 % av de medverkande hade en positiv inställning till 

värdighetsgarantin (ibid:56). Undersköterskorna fick, genom enkäten, belysa situationer där 

de ansåg att det fanns svårigheter att upprätthålla värdigheten för de äldre. Exempel som 

lyftes fram var när det kommer till att hjälpa den äldre att upprätthålla sitt sociala kontaktnät, 

den äldres rätt att vara medbestämmande gällande den egna omsorgen samt tillgång till 

kompetent och motiverad personal. Undersköterskorna belyste även att det saknades en 
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tydlighet när det gäller de yrkesverksammas offentliga uppdrag inom äldreomsorgen (SOU 

2008:51:49).  

Innan den nationella värdegrunden blev en paragraf i Socialtjänstlagen framgick det av 

rapporter och utredningar att det fanns svårigheter med att utveckla och tolka den nationella 

värdegrunden på ett likvärdigt sätt i alla kommuner (Socialstyrelsen 2011:9). Därför beslutade 

regeringen att det är frivilligt för de enskilda kommunerna att ta fram lokala 

värdighetsgarantier.   

Enligt SOU (2008:51:49) upplever många som är yrkesverksamma inom olika 

arbetsområden i äldreomsorgen att deras uppdrag var otydligt, och att detta i sin tur påverkar 

de äldre omsorgstagarna. De yrkesverksamma beskrev en omfattande osäkerhet inför 

åtagandet av värdegrunden, då de ansåg att det finns risk för stora nationella skillnader. Detta 

på grund av att Sveriges kommuner är fria att tolka värdegrundparagrafen själva och 

förtroendet för äldreomsorgen kan därmed påverkas(ibid:49).  

Den nationella värdegrunden i Socialtjänstlagen, en målinriktad ramlag, medför en 

handlingsfrihet för kommunerna att bedriva vissa verksamheter i tillgodoseendet gällande 

medborgarnas behov (Bergstrand 2015:11). Denna typ av ramlagskonstruktion ges ett 

väsentligt stort handlingsutrymme för fria tolkningar av de äldres individuella behov, vilket 

kan resultera i att äldreomsorgen inte är jämbördig i hela Sverige. Socialtjänstlagen ger de 

yrkesverksamma stor flexibilitet eftersom den inte innehåller tillräckliga preciseringar kring 

tolkningar om hur de olika verksamheterna inom äldreomsorgen ska utformas (SOU 

2008:51:50). En jämförelse kan göras mellan Skollagen och den nationella värdegrunden i 

Socialtjänstlagen, där Skollagen har tydligare krav gällande vad skolan erbjuder och därmed 

vad föräldrar kan förvänta sig. Värdegrundsparagrafen i Socialtjänstlagen har inte en likvärdig 

tydlighet som Skollagen och detta kan därför påvisa skillnader för de äldre inom 

äldreomsorgen på ett nationellt plan (ibid:50). 

För att den nationella värdegrunden ska nås ut och tolkas på ett motsvarigt sätt av alla 

yrkesverksamma inom Sveriges kommuner har Socialstyrelsen publicerat ett flertal 

vägledningsmaterial samt en webbutbildning. Tanken med dessa material är att alla 

yrkesverksamma inom äldreomsorgen i Sverige ska ta del av kunskapen om värdegrunden 

och dess begrepp. Detta för att kunna utföra sitt arbete kvalitativt och stärkande inom 

äldreomsorgen med de äldre omsorgstagarna (Socialstyrelsen 2013).  
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2.3 Den nationella värdegrundens innebörd 
Den nationella värdegrunden benämns i Socialtjänstlagens 5 kap. 4 § som ”Socialtjänstens 

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

välbefinnande” (Socialstyrelsen 2012:1). I och med att värdegrunden är lagstadgad är den en 

bindande föreskrift och måste därmed följas (Umb Carlsson &Wadensten 2014:10). Även om 

värdegrunden är generellt och nationellt beskriven anser Umb Carlsson och Wadensten (2014) 

att den måste tolkas av de enskilda kommunerna för att den ska bli konkret och arbetas med i 

praktiken (Umb Carlsson &Wadensten 2014:10).  

Värdegrunden delas vidare upp i olika värdeord såsom integritet, respekt, trygghet, 

individanpassning, gott bemötande, god kvalitet, självbestämmande, delaktighet och 

meningsfullhet (Forsman 2014:15). Begreppens fokus riktas in på antingen äldres sociala liv 

eller äldres omvårdnad. Med studiens syfte, att undersöka hur den nationella värdegrundens 

begrepp delaktighet och meningsfullhet tolkas och omsätts av undersköterskor, i en kommun i 

södra Sverige, för att därigenom fördjupa kunskapen om den nationella värdegrunden.  

, väljer vi därför begreppen delaktighet och meningsfullhet som lägger fokus på äldres sociala 

liv. 

2.4 Begreppen delaktighet och meningsfullhet 
Begreppet delaktighet anses vara en komplettering till självbestämmanderätten och innefattar 

bland annat delat ansvar mellan omsorgstagaren och de yrkesverksamma, ömsesidig påverkan 

samt samspel med andra individer (Blennberger & Johansson 2010:29). I regeringens 

proposition, Värdigt liv inom äldreomsorgen, beskrivs delaktighet som de äldres rätt till tydlig 

och korrekt information om bland annat omsorg, kulturella och sociala aktiviteter. Detta är av 

stor betydelse för att de äldre ska ha möjlighet till att känna delaktighet för att kunna påverka 

och vara trygg i sin vardag (Prop. 2009/10:116:28).  

Inom äldreomsorgen är det väsentligt för de yrkesverksamma att alltid arbeta utefter den 

äldres förutsättningar och deltagande (Socialstyrelsen 2012:98). Därför blir brukarinflytande 

centralt när begreppet delaktighet kommer på tal. Brukarinflytande är ett ofta förekommande 

begrepp inom socialt arbete, vård och omsorg. Karlssons och Börjesons (2011) 

begreppsdefinition av brukarinflytande är det inflytande som en brukare har över den stöd-, 

service- eller vårdinsats som brukaren tar emot (Karlsson & Börjeson 2011:7).  

Proposition (2009/10:116) i samråd med Socialstyrelsen (2012) lyfter fram att det är av 

betydelse att de yrkesverksamma inom äldreomsorgen arbetar på ett lyhört sätt när det 

kommer till kommunikation och förmågan att lyssna på de äldres önskemål (Proposition 

2009/10:116:28; Socialstyrelsen 2012:100). Vidare är det av stor vikt att yrkesverksamma ser 



	  

9	  
	  

alla omsorgstagare som individer samt har en förmåga till att arbeta varierat och flexibelt med 

äldreomsorgen insatser. Det är även väsentligt att de yrkesverksamma lyssnar och respekterar 

när de äldre inte vill delta i sociala aktiviteter, exempelvis gruppaktiviteter (Prop. 

2009/10:116:28).  

För att uppnå välbefinnande, är det väsentligt för den äldre att känna meningsfullhet i 

tillvaron (Prop. 2009/10:116:30). I enlighet med propositionen menar Blennberger och 

Johansson (2010) att en förutsättning för att känna meningsfullhet blir därför att skapa 

livsglädje och en känsla av sammanhang hos individen. För att äldre ska kunna uppleva och 

känna mening och sammanhang är det viktigt att äldreomsorgens personal stöttar och ger 

stimulans (Blennberger& Johansson 2010:38). Propositionen delar Blennberger och 

Johanssons (2010) uttryck om meningsfullhet och tillägger att stöd från yrkesverksamma inte 

enbart ska innebära kontakter med äldres närstående.  Det ska även innefatta möjlighet till 

kontakt och gemenskap med vänner eller föreningsliv, samt tillgång till fysisk aktivitet som 

exempelvis promenader (Prop. 2009/10:116:30).   

Gemensamt för båda begreppen, delaktighet och meningsfullhet, är att innebörden kan ha 

olika betydelse för den enskilda individen (Socialstyrelsen 2012:72). Det som är viktigt för 

den äldre i ett sammanhang kan vara oviktigt för en annan äldre i ett annat sammanhang. För 

att den yrkesverksamma inom äldreomsorgen ska kunna bidra till att den äldre känner 

delaktighet och meningsfullhet är det väsentligt att vara lyhörd och stödjande inför den äldres 

val (ibid:72). De yrkesverksamma måste se förbi sina egna uppfattningar om vad som är 

meningsfullt och vad delaktighet kan innebära för de äldre, för att på så vis se, respektera 

samt arbeta utefter individens vilja(Socialstyrelsen 2012:72).  

3. Tidigare forskning och andra studier 
I följande kapitel presenteras forskning om bemötande och värdighetsperspektivet inom 

äldreomsorgen. Anledningen till vårt val av tidigare forskning och andra studier är på grund 

av den kunskapslucka som finns gällande nationell samt internationell forskning om den 

nationella värdegrunden. Det som tidigare skrivits om den nationella värdegrunden, som 

helhet med alla dess begrepp, är inte vetenskaplig forskning, utan är få och korta 

vägledningsmaterial som berör värdegrundens implementering i omsorgsarbetet. Forskningen 

är bristfällig då den nationella värdegrunden är ett relativt nytt inslag inom äldreomsorgen och 

är unik i sitt slag för Sverige. Med detta i beaktande har vi riktat in oss på bemötande inom 

äldreomsorgen, värdighetsperspektiv samt tidsperspektiv kopplat till delaktighet och 
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meningsfullhet. Dessa perspektiv ger stöd åt undersköterskor för att de ska kunna arbeta aktivt 

utifrån den nationella värdegrundens begrepp delaktighet och meningsfullhet, vilka är 

nyckelbegreppen i vår studie. Detta resulterar i att den äldre får möjligheten till att känna 

välbefinnande och ett värdigt liv i sin omsorg (Socialstyrelsen, 2012:72:98). 

I den internationella forskningen benämns professionals, receiver och elderly, vilket vi 

kopplar och omsätter till undersköterskor, yrkesverksamma, äldre eller omsorgstagare inom 

äldreomsorgen i vår studie. 

3.1 Värdighetsperspektiv 
För att omsorgstagaren ska uppleva delaktighet och meningsfullhet i sin vardag blir ett 

bibehållet värdighetsperspektiv centralt, men när äldre individer blir beroende av 

omsorgsinsatser finns risken att värdighetsperspektivet kan bli lidande (James et al. 

2013:7:11) Detta beror på att det finns en balansgång mellan värdighetsperspektivet och 

beroendet av omsorgsinsatser. Desto mer hjälp omsorgstagaren är i behov av, desto svårare 

blir det att upprätthålla värdighetsperspektivet. Exempelvis när en omsorgstagare mister 

kontrollen över sina kroppsliga funktioner och blir beroende av omsorgspersonal. För att klara 

de grundläggande fysiska behoven hotas värdigheten ännu mer då den äldre kan känna sig 

kränkt och utsatt (Franklin, Ternestedt & Nordenfelts 2006:131). För en del omsorgstagare är 

det viktigt att inte vara en belastning för sin omgivning och för att undvika detta försöker de 

justera sina behov efter den situation som föreligger (James et al. 2013:7). 
Gallagher et al. (2008) lyfter fram att värdighetsperspektivet är en central aspekt inom 

äldreomsorgen när det kommer till relationen mellan äldre och de yrkesverksamma (Gallagher 

et al. 2008:1). För att yrkesverksam personal inom äldreomsorgen ska kunna ge en värdig 

omsorg måste det först klargöras vad just värdighet innebär (ibid:1). Författaren har 

konstruerat fyra olika teman gällande värdighetsperspektivet, nämligen miljöns betydelse 

inom vården, personals attityder och beteenden, kulturens betydelse i vården samt specifika 

behov inom vårdens verksamhet för de äldre.  

När det gäller miljöns betydelse inom vården finns det viktiga faktorer för de 

yrkesverksamma att beakta. Exempelvis att tänka på att inte göra hemmet till en vårdplats 

utan respektera den äldres integritet och ha förståelse för att det är ett hem och den äldres 

personliga sfär, inte enbart de yrkesverksammas arbetsplats (Gallagher et al. 2008:8). 

Temat för personalens attityder och beteende innefattar vikten av att bemöta den äldre på 

ett värdigt sätt genom ett professionellt språk, empati, vänlighet och att den yrkesverksamma 

lägger engagemang på att lära känna den äldre och dess behov (ibid:8).  En stöttande attityd 
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från personal tillför att den äldre kan bevara sin värdighet och identitet medan personalbrist 

och tidsbrist motverkar detta (James et al. 2013:7) 

Det tredje temat som Gallagher (2008) tar upp handlar om kulturens betydelse inom vården 

och att se den äldre i sitt sammanhang och inte utifrån en given ram. Att inte enbart lägga 

fokus på den äldres hälsotillstånd utan även se hela individen och dess behov oberoende av 

den äldres härkomst (Gallagher et al. 2008:8).  

Det fjärde och sista temat omfattar specifika behov för de yrkesverksamma inom vårdens 

verksamhet för de äldre, där det är av stor vikt att inte utelämna de äldre i kränkande 

situationer. Att som yrkesverksam vara behjälplig på flera plan, exempelvis när det gäller val 

av kläder, toalettbesök etcetera. (Gallagher et al. 2008:9).  

De fyra ovanstående teman som Gallagher et al. (2008) belyser bidrar till att skapa en trygg 

och värdig miljö och vård för den äldre, vilket i sin tur bygger på respekten av att lyssna och 

se individen och dess individuella behov (Gallagher et al. 2008:7-9).  

Enligt Socialtjänstlagen 1 kap. 1 § ska äldreomsorgens värderingar byggas på respekt och 

värna om de äldres integritet och självbestämmande (SOU 2008:39). I betänkandet, Värdigt 

liv i äldreomsorgen 2008, belyses, i enlighet med Gallagher et al. (2008), de 

yrkesverksammas betydelse i mötet med de äldre för att på så sätt uppmärksamma behoven 

som finns.  

De centrala aspekterna av den forskning vi har tagit del av är framför allt att arbetet med 

den nationella värdegrunden alltid ska baseras på värdighet samt att se varje individ utifrån 

sitt unika behov. Häri ingår även att skapa en trygg miljö och att den yrkesverksamma har en 

medvetenhet om att respektera den äldres liv och integritet (SOU 2008:39; Gallagher et al. 

2008:8). Ett resonemang som kan dras från tidigare forskning är att de yrkesverksammas 

relationer till omsorgstagaren ska vara meningsfull för den äldre och därmed grundas på en 

delaktighet hos omsorgstagaren för att kunna påverka och vara en del av sitt vardagliga liv.  

3.2 Bemötande inom äldreomsorg 
Moe, Hellzen och Enmarker (2013) lyfter fram att den äldre populationen i västvärlden ökar 

stadigt och medför risker och utmaningar för de äldre, såsom nedsatta förmågor och sämre 

hälsa (Moe, Hellzen & Enmarker 2013:731). Dessa utmaningar i relation till en stigande ålder 

hos de äldre individerna ökar behovet av professionell hjälp från andra, det vill säga hjälp i 

hemmet som exempelvis hemtjänst eller omsorgstagarens nuvarande serviceboende 

(ibid:731). I mottagandet av professionell hjälp är det väsentligt att den äldre blir bemött som 

en likvärdig individ i samhället och får stöttning för att kunna möta de utmaningar och 
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problem som kan uppstå. Forskare och filosofer har länge betonat vikten av relationer mellan 

individer och det är framförallt viktigt att som professionell inte glömma bort att mötet med 

den äldre alltid sker i dess hem, vilket utgör deras privata zon (Moe, Hellzen & Enmarker 

2013:737). I enlighet med Moe, Hellzen och Enmarker (2013) belyser Tønnesen, Førde och 

Nortvedt (2009) vikten av att ha en medvetenhet och förståelse för de äldres privatliv och 

integritet i mötet med den äldre i dess hem. I mötet är det även väsentligt för undersköterskan 

att skapa en god relation med omsorgstagaren för att kunna upprätthålla en positiv vård 

(Tønnesen, Førde & Nortvedt 2009:278). Det är väsentligt att man som undersköterska inte 

enbart kan vara bra på de praktiska arbetsuppgifterna utan att man även måste ha en god 

kompetens när det gäller skapandet av relationer till de äldre, annars blir omvårdnaden mindre 

bra. Det finns därför en ständig balansgång mellan de praktiska arbetsuppgifterna och 

skapandet av de goda relationerna för att kunna genomföra en god omsorg (Roos 2009:27). 

En omsorgstagare inom äldreomsorgen kan även uppleva en känsla av ensamhet trots att 

de återkommande får besök av de yrkesverksamma (Moe, Hellzen & Enmarker 2013:741). I 

författarnas artikel, The meaning of receiving help from home nursingcare, nämns en äldres 

upplevelse av ensamhet i mötet med yrkesverksamma inom äldreomsorgen. Den äldre 

individen menade att besöket som varade i cirka tio minuter uppfattades som opersonligt och i 

tron att syftet enbart var att kontrollera om hon var vid liv eller inte. Därmed förstärktes 

känslan av ensamhet hos den äldre (Moe, Hellzen & Enmarker 2013:741). Även om 

ovanstående exempel där den äldre individen uppfattade mötet med de yrkesverksamma som 

opersonligt och kort kan det finnas äldre individer som uppskattar de korta stunderna, då de 

blir bekräftade i mötet med andra individer (ibid:743).  

Edberg (2004) lyfter fram de yrkesverksammas perspektiv när det kommer till att 

tillgodose de äldres behov (Edberg 2004:15). Inom äldreomsorgen finns det många individer 

med olika behov som ska fungera och balanseras gentemot varandra i det dagliga arbetet 

(Edberg 2004:15; Lill 2010:37). Det kan därför uppstå svårigheter när det gäller vad de 

yrkesverksamma vill göra och vad de ska göra, då det inte alltid finns möjlighet och tid till att 

tillgodose allas behov (Edberg 2004:15).  

3.3 Delaktighet, meningsfullhet och tidsperspektiv 
Delaktighet innebär möjligheten till att kunna påverka sitt eget liv, närmiljön och saker som 

rör en själv. Om omsorgstagaren upplever känslan av kontroll och av att kunna påverka sin 

omsorg, ökar delaktigheten markant (Roos 2009:16) Problematik kan uppstå när 

omsorgstagare, på grund av sitt hjälpbehov, känner sig tvingade till att ta emot hjälp vilket 
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kan leda till att valmöjligheterna gällande insatserna minskar. Det är de yrkesverksammas 

skyldighet att se till att omsorgstagare ges valmöjligheter för att på så sätt öka den äldres 

delaktighet och meningsfullhet gällande den egna tillvaron. Något som främjar de äldres 

delaktighet är äldreomsorgens genomförandeplaner då de finns för att garantera och öka de 

äldres delaktighet (Roos 2009:56) I SOU (2008:51) beskrivs Socialtjänstens perspektiv 

gällande genomförandeplaner på följande sätt: 

 
I en plan ska socialnämnden beskriva vad som ska uppnås med insatsen för den 
äldre och hur den beslutade insatsen ska genomföras (genomförandeplan). Planen 
ska upprättas tillsammans med den äldre och i förekommande fall dennes 
närstående eller annan som företräder den äldre. (SOU 2008:51:21).  

 

Som ovanstående citat visar är det viktigt att den äldre är delaktig i bestämmandet av 

villkoren för sin genomförandeplan. När dessa villkor blir dokumenterade ökar därmed den 

äldres inflytande i sitt eget liv, och delaktigheten, men enbart om genomförandeplanen hålls 

uppdaterad och omsätts i det vardagliga arbetet med de äldre (Roos 2009:57).  

Ett stort hinder för omsorgstagares delaktighet är de rutiner, såsom städ, tvätt och andra 

praktiska saker, som de yrkesverksamma har i sina dagliga arbetsuppgifter (Roos, 2009:17). 

Dessa rutiner kan medföra att omsorgstagare får minskad möjlighet till att kunna påverka sitt 

eget liv samt vardag. Roos (2009) reflekterar över hur rutiner prioriteras inom äldreomsorgen: 

 
De flesta vårdare säger att de arbetar inom äldreomsorgen för att de vill arbeta med 
människor. Hur kommer det sig då att städning och praktiska sysslor prioriteras 
och de äldre, som är skälet till att vårdare är där, prioriteras bort? (Roos 2009:35).  
 

När det vardagliga arbetet är organiserat på det sätt som ovanstående citat beskriver och 

endast är planerat med fokus på de praktiska arbetsuppgifterna kan det uppstå svårigheter för 

de äldre. Dessa svårigheter kan medföra problematik med att få tiden att räcka till för 

omsorgstagares individuella behov (James et al. 20013:9; Roos 2009:60; Franssén 2000:128). 

I forskningen om tidsperspektiv inom äldreomsorgen framgår det att äldreomsorgens 

strukturerade arbetssätt upplevs av undersköterskor som uppdelat, beroende på den äldres 

behov. Franssén (2000) uttrycker det som att arbetsprocessen är ‘’… sönderstyckad av 

rutiner.’’ (Franssén 2000:128) Tiden anses vara det största hindret för att skapa en närmare 

relation med omsorgstagare. De rutinbetonade praktiska arbetsuppgifterna kan hindra 

undersköterskorna att ha tid över för omsorgstagarnas emotionella behov, då de tvingas till att 

prioritera de grundläggande behoven. Enligt Franssén (2000) lyfter de yrkesverksamma fram, 
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i hennes studie Omsorg i tanke och handling – En studie av kvinnors arbete i vården, att det 

inte finns nog med tid mellan de olika praktiska rutinuppgifterna. De yrkesverksamma menar 

att det därför inte är meningsfullt att påbörja någon spontan aktivitet såsom en promenad eller 

ett samtal med omsorgstagarna, på grund av det korta tidsutrymmet (Franssén 2000:128). 

Tidsperspektivet inom vården kan, genom Fransséns (2000) studies observationer, 

problematiseras och studien lyfter fram att tiden fanns men inte prioriterades på rätt sätt. 

Författaren understryker att efter de rutinbelagda uppgifterna var utförda flyttades fokus och 

tid från vårdtagarna till vårdpersonalens egna, inte schemalagda, pauser (Franssén 

2000:18:77) 

 
Deras tankar verkar vara inriktade på patienterna och hur de på bästa sätt skall kunna 
stimulera dem. Men det pratar mycket mer om än med patienterna. Varför låter de 
patienterna vara ensamma när de, såvitt jag kan förstå, har tid över? (Franssén 
2000:18). 
 

Ovanstående citat uppmärksammar att vårdpersonal å ena sidan visade förståelse, tålamod och 

personligt engagemang i mötet med vårdtagaren. Å anda sidan upplevde Franssén (2000) att 

vårdpersonalen distanserade sig från vårdtagarna och drog sig mer till varandra i 

personalutrymmen (Franssén 2000:77).  

Sociala aktiviteter och tidsperspektiv är förknippat med meningsfullhet och är därför 

betydelsefullt för äldre personer då det bidrar till livskvalité och stimulans i omsorgen (James 

et al. 2013:9). Författaren menar att det inte nödvändigtvis behöver vara de fysiska aktiviteter 

som påverkar den äldres känsla av meningsfullhet, det kan även vara det sociala engagemang 

som undersköterskorna visar gentemot den äldre i samband aktiviteten. Inom äldreomsorgen 

är det, enligt James et al. (2013), för få meningsfulla sociala aktiviteter. Främsta orsaken till 

detta anses vara personalbrist men även att vissa undersköterskor är överbeskyddande och 

anser att de äldre mår bättre av att inte delta i vissa sociala aktiviteter. Det kan bero på att 

undersköterskorna har låga förväntningar gällande vad omsorgstagarna är kapabla till i det 

vardagliga livet (James et al. 20013:10).  

Rutiner och tid är en styrande faktor i det vardagliga arbetet inom äldreomsorgen och kan 

bli en begränsning när det gäller de äldres delaktighet och meningsfullhet om de individuella 

behov eller önskemål inte prioriteras (James et al. 20013:9; Roos 2009:32). Tiden är ett 

ständigt återkommande problem inom omsorgen, främst inom hemtjänsten, enligt Andersson 

(2007). Det kan uppstå många oförutsedda händelser med de äldre, som i sin tur leder till att 

arbetsschemat inte kan följas. Det kan därför uppstå ett “pusslande” med tiden för de 

yrkesverksamma för att få ihop arbetsschemat och detta kan resultera i att tid tas ifrån en 
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omsorgstagare för att sedan gå till en annan omsorgstagare (Andersson 2007:48). I Roos bok, 

Delaktighet inom äldreomsorgen (2009), citeras en yrkesverksam respondent inom 

äldreomsorgen gällande pusslandet med tiden, som uttrycker att ‘’Man känner att man har 

mycket att göra, att man redan är inne hos någon annan när man är hos den första. De äldre 

blir också stressade av det‘’ (Roos 2009:33). Ovanstående citat lyfter fram att det inte enbart 

är undersköterskorna som blir lidande av tidsbristen, utan att det även påverkar 

omsorgstagarna i stor omfattning då delaktighet och meningsfullhet kan bli förbisett i det 

stressade och tidsbegränsade mötet.    

4. Teori 
I detta avsnitt presenteras våra teoretiska utgångspunkter: Antonovskys salutogena perspektiv 

KASAM (Känsla av sammanhang), samt Maslows behovsteori om det patogena synsättet. 

Antonovskys teori lägger fokus på livskvalité och att individer kan uppnå detta genom att 

känna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i sin vardag. För att kunna åstadkomma 

känsla av sammanhang genom dessa tre begrepp krävs det att individen känner en delaktighet 

i sitt vardagliga liv. Maslows behovsteori riktar istället in sig på att de grundläggande behoven 

går före de sociala behoven, detta beskrivs i hans behovshierarki som innefattar olika nivåer 

av mänskliga behov. 

Den svenska äldreomsorgen har sin grund i att de yrkesverksamma ska arbeta utefter både 

de äldres grundläggande behov samt deras sociala behov i praktiken. Den nationella 

värdegrunden lyfter fram betydelsen av att arbeta aktivt med olika behov för att gemensamt 

kunna skapa ett värdigt liv för omsorgstagaren. Enligt vår förförståelse om äldreomsorgens 

arbete, samt den tidigare vetenskapliga forskning vi har tagit del av, prioriteras de 

grundläggande behoven framför de sociala behoven. Därför är det väsentligt att beskriva båda 

behovsteorierna för att problematisera och belysa att det finns olika infallsvinklar på vad som 

faktiskt är människans viktigaste behov. 

4.1 Salutogent perspektiv och KASAM 
Aaron Antonovsky föddes år 1923 i Brooklyn, New York och var, fram till sin död 1994, en 

internationellt känd professor i medicinsk sociologi som etablerade det salutogena synsättet 

som hans teoretiska ståndpunkt, Kasam, grundas på. 
Antonovsky (2005) utvecklade det salutogena synsättet och hans perspektiv grundas i 

frågan om hur det kommer det sig att vissa människor, utsatta för samma riskfaktorer som 

andra, förmår att upprätta hälsa (Antonovsky 2005:9). De faktorer som bidrar till en god hälsa 
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benämnde Antonovsky (2005) som salutogener och som betyder hälsoskapande samt strävar 

mot att ta tillvara på och stärka det friska samt motståndskraftiga hos individen 

(Antonovsky2005:33-35). Det salutogena perspektivet har uppmärksammats allt mer inom 

äldreomsorgen och lägger vikt vid att de äldre ska uppleva livsmod och meningsfullhet i 

vardagen (Prop. 2008:51:128). Antonovsky (2005) använder begreppet salutogen som ett sätt 

att se människan bakom sjukdomstillståndet och som ett sätt att utläsa var individen befinner 

sig på skalan mellan hälsa och ohälsa (Antonovsky 2005:38). Istället för att fokusera på hur 

sjukdomstillståndet hos en individ uppstår läggs större vikt vid faktorer som bidrar till en 

rörelse mot den så kallade friska polen, ett gott hälsotillstånd (Antonovsky 2005:16:39). Det 

finns inga garantier för att det salutogena perspektivet ska kunna lösa den problematik som 

kan finnas i en individs liv. Trots det kan perspektivet ge en djupare kunskap och förståelse 

samt vara en utgångspunkt för individen i dess strävan mot en bättre hälsa (Antonovsky 

2005:30). Ett salutogent, hälsofrämjande, synsätt går ut på att alla insatser runt individen har 

sin utgångspunkt i vad som är bra för hälsan och motstånds- samt återhämtningsförmågor 

(SOU 2008:126:66; Gassne 2008:4).  I det salutogena perspektivet är KASAM, känsla av 

sammanhang, det vägledande nyckelbegreppet (Gassne 2008:4). Antonovsky (1991), som 

format begreppet Kasam, definierar det på följande sätt:  

 
… en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 
genomträngande och varaktig men dynamisk tillit till att (1) de stimuli som härrör 
från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och 
begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som 
dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, 
värda investering och engagemang (Antonovsky 1991, s. 41).  

 

Citatet visar att Kasam kan beskrivas utifrån tre centrala beståndsdelar för att uppnå en känsla 

av sammanhang: (1) begriplighet, (2) hanterbarhet och (3) meningsfullhet (Antonovsky 

2005:43).  

Begriplighet förklaras som förståelse av vad som händer och ett sätt att kunna förutse 

förståelsen bakom en händelse. Hanterbarhet innebär att man kan hantera svåra situationer 

som en individ kan kommas möta, antingen enskilt eller tillsammans med andra resurser som 

man litar på, exempelvis partner, vänner och kollegor. Finns det en stark känsla av 

hanterbarhet hos en individ kommer offerkänslan att vara markant mindre. Den tredje delen, 

meningsfullhet, innefattar områden som är särskilt betydande för den enskilde individen. 

Exempelvis kan dessa områden visa att individen känner ett starkt engagemang för något och 
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Antonovsky (2005) menar att det ger människan en betydande motiveringskänsla. Han 

förklarar vidare att individer med en låg Kasam har ett bristande engagemang för något 

betydelsefullt i livet(Antonovsky2005:44-45). Ett lågt Kasam hos den äldre kan innebära att 

omsorgstagaren inte är motiverad till att delta i några sociala aktiviteter alls, varken 

individuellt eller i grupp. 

Alla de tre begreppen har en betydande roll för att en individ ska uppnå känslan av 

sammanhang. Antonovsky (2005) lyfter fram att för att uppnå Kasam måste individen vara 

delaktig i alla beslut rörande dess liv. Är individen inte delaktig och inte medbestämmande 

över sin vardag utan att andra fattar beslut för en, kan detta innebära att individen kan uppleva 

att omvandlas till ett objekt, som i sin tur kan resultera i att individens meningsfullhet blir 

lidande (Antonovsky 2005:130). Inom äldreomsorgen är det väsentligt att beakta de tre olika 

begreppens betydelse och aktivt arbeta efter att stärka deras innebörd för att på så sätt 

möjliggöra känslan av sammanhang i omsorgstagarens liv. Om inte omsorgstagaren får vara 

delaktig i beslutsfattandet kan detta bidra till att det blir problematiskt att uppnå delaktighet 

och meningsfullhet för den äldre i den dagliga omsorgen.  

Nedan presenteras ett fiktivt exempel på hur begreppen begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet kan uppfyllas i det praktiska arbetet inom äldreomsorgen.  

 
Åke är 80 år gammal och har bott hela sitt liv i samma hus. På senare tid har Åke 
inte känt sig trygg i sitt hem då hans fysiska hälsa blivit sämre. Åke förstår att han 
måste flytta in på ett servicehem då han oroar sig mycket för sin hälsa men även 
för huset och trädgården. I detta stadie har Åke en förståelse för situationen, och 
därmed en begriplighet. Åke flyttar in på serviceboendet men han har svårt att 
anpassa sig till sitt nya hem. Han stöd från undersköterskorna som arbetar på 
serviceboendet och med daglig kontakt skapar Åke, tillsammans med 
undersköterskorna, en tillit. Denna tillit gör att han känner sig trygg och tillrätta i 
sitt nya hem, och upplever därmed en hanterbarhet över situationen. Efter en tid 
på serviceboendet börjar Åke trivas ordentligt och vågar uttrycka vissa önskemål. 
Ett av dessa önskemål är att gå ner till hamnen och titta på båtarna, något Åke inte 
har haft möjlighet att göra när han bodde själv på grund av hans hälsa. Varje 
vecka ser han fram emot och är motiverad för den sociala tiden då en av 
undersköterskorna från serviceboendet följer med Åke till hamnen för att titta på 
båtarna. Därmed känner Åke en meningsfullhet i livet som han länge har saknat 
(Exempel framtaget av författarna). 
   

I ovanstående exempel blir alla de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet, i Anotonovskys teori om Kasam, uppfyllda och därmed skapas en 

känsla av sammanhang hos Åke. 
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Figur 1 visar en överskådligbild av de tre begreppen som tillsammans, enligt Antonovskys 

teori, skapar en känsla av sammanhang hos individen.  

Figur 1 

Antonovskys teori om Kasam 

(Illustrerad av studiens författare) 

 

Westlund (2006) problematiserar Antonovskys tre begrepp och dess ordningsföljd, då 

författaren anser att meningsfullhet är den viktigaste aspekten (Westlund 2006:41). 

Meningsfullhet, som är den engagerade och motiverande kraften inom människan, anser 

Westlund (2006) är en förutsättning för att kunna erfara begriplighet och hanterbarhet 

(ibid:41). Med detta menas att om individen inte känner en meningsfullhet i vardagen kan det 

vara svårt för individen att känna begriplighet och hanterbarhet inför stressfulla situationer, 

vilket resulterar i ett lågt Kasam (Westlund 2006:41). 

Antonovskys teori om Kasam kan kopplas till vår studie eftersom teorin, i likhet med den 

nationella värdegrunden, belyser vikten av att den äldre ska känna begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet.  Detta genom att vara delaktig i omsorgen och kunna påverka sin egen 

situation. När en äldre individ uppnår ett starkt Kasam, genom dessa tre begrepp, resulterar 
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det även i att delaktighet har varit av betydelse i rörelsen mot den friska polen, därmed en god 

och stark hälsa för den äldre (Antonovsky 2005:43; Socialstyrelsen 2012:74).  

4.2 Maslows behovshierarki och det patogena synsättet 
Abraham Harold Maslow föddes år 1908 i Brooklyn, New York och var, fram till sin död år 

1970, psykolog. Maslow skapade den patogena behovshierarkin, där de fysiska primära 

behoven prioriteras före de sociala och psykiska behoven (Maslow 1987:xxxvi). 

Behovshierarkin består av fem olika nivåer av behov, där den första nivån innefattar de 

fysiologiska behoven. Dessa behov kännetecknas som de mest primära, såsom hunger, sömn, 

sexualitet. Den andra nivån i hierarkin utgörs av säkerhetsbehoven, exempelvis stabilitet, 

skydd från hot och frihet från oro och rädsla (Maslow 1987:15:18). Om både de fysiologiska- 

och säkerhetsbehoven är någorlunda uppfyllda kommer behovet av social gemenskap och 

kärlek att synliggöras. Detta behov kännetecknas som känslan av social tillhörighet, samt att 

kunna ge och ta emot kärlek till och från en annan individ. Den fjärde nivån, uppskattning- 

och självrespektsbehoven, delas upp i två olika kategorier. Den första kategorin utmärks av att 

individen känner en längtan efter bland annat tillräcklighet, styrka och oberoende. Medan den 

andra kategorin karaktäriseras av en önskan, hos individen, om respekt och uppskattning från 

andra individer i dess närhet (Maslow 1987:20-21). Den sistnämnda nivån i Maslows 

behovshierarki är självförverkligandebehovet, och formuleras som en önskan om att en 

individ blir det som individen är ämnad för, ett mål i livet som önskas uppnås. Detta behov 

skiljer sig åt från individ till individ, då alla individer har olika uppfattning om vad 

självförverkligandet betyder för dem. För att kunna uppnå detta behov måste först alla andra 

behov i hierarkin vara uppnådda (Maslow 1987:22).  

De ovanämnda nivåerna i Maslows behovshierarki tolkas som låga respektive höga, där de 

lägsta behoven är de starkaste för individen och utgörs av det fysiologiska medan de högsta 

behoven innefattar självförverkligande. Maslow (1987) lyfter fram att ju längre ner i hierarkin 

ett behov står desto viktigare är det för individen att få det tillgodosett, innan de högre 

behoven kan tas an. Om ett lägre behov står i konflikt med ett högre är det alltid det lägre 

behovet som kommer först (Maslow 1987:16:56).  

Ett exempel på en konflikt mellan olika behov ges utifrån ett fiktivt fall nedan. 

 

Gösta och Siri bor i varsin lägenhet på ett serviceboende. Denna eftermiddag har 
Gösta inplanerad social aktivering och Siri har hjälp med dusch på schemat. På 
grund av sjukdom är undersköterskorna en personal mindre denna dag och de 
schemalagda olika aktiviteterna måste därför planeras om. Undersköterskorna 
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ställer in Göstas sociala aktivering med motivationen att det är viktigare att Siri 
får sin inplanerade dusch (Exempel framtaget av författarna).  

 

I ovanstående exempel prioriteras Siris dusch eftersom undersköterskorna anser att 

hygien, som är ett fysiologiskt behov, går före social aktivitet, det som i Maslows 

behovshierarki benämns som behov av social gemenskap. Detta kan kopplas till 

Maslows behovshierarki där de grundläggande behoven väger tyngre än de sociala när 

olika behov vägs mot varandra (Maslow 1987:16:56). 

Figur 2 visar en överskådligbild av de olika nivåerna i Maslows behovshierarki. 
 

  Figur 2 
Maslows behovshierarki 

(Illustrerad av studiens författare) 

 

Westlund (2006) refererar till Maslow som menar att människans behov följer en 

rangordningsskala där de mest primära behoven är de fysiska såsom föda och skydd. De 

sekundära behoven innefattar istället psykologiska behov såsom trygghet och samhörighet. I 

grund och botten, menar Maslow, att människan är en biologisk varelse som sedan kan 

utvecklas till en social varelse, där de sociala behoven kan stå tillbaka och att de primära 

behoven är viktigast (Westlund2006:50-51).  

Westlund (2006) menar att äldreomsorgen i Sverige har byggts upp med Maslows 

behovshierarki i åtanke, då äldreomsorgen främst lägger fokus på grundläggande behov 

såsom toalettbesök, hygien och födointag. Äldreomsorgens arbete kan liknas vid ett 
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industriellt produktionssätt, där arbetsuppgifterna är tydligt organiserade med föreställningar 

om att rangordnade behov existerar (Westlund 2006:51-52).  

Maslows behovshierarki kan kopplas till vår studie eftersom å ena sidan den nationella 

värdegrunden, som ska genomsyra äldreomsorgens arbete, lyfter fram att andra behov utöver 

Maslows grundläggande fysiologiska behov behöver tillgodoses, såsom Antonovskys synsätt 

gällande de sociala behoven. För att uppleva delaktighet och meningsfullhet i vardagen måste 

omsorgstagaren själv ha valmöjligheter gällande vilka behov som individen anser är viktigast 

i deras liv, för att på så sätt uppnå livskvalité (SOU 2008:51:37). Å andra sidan klargör 

tidigare vetenskaplig forskning att fokus läggs på de praktiska arbetsuppgifterna som kan 

medföra att tiden blir knapp till de äldres individuella emotionella behov (Franssén 2000:128). 

Därmed tvingas undersköterskor prioritera de grundläggande behoven, vilket kan kopplas till 

Maslows behovsteori där de fysiologiska behoven är starkast. 

4.3En skildring av Maslow och Antonovskys behovsteorier 
Verksamheter inom äldreomsorgen kan struktureras upp på olika arbetssätt, exempelvis med 

Maslows eller Antonovskys teorier som ledstjärna. Med Maslows patogena teori prioriteras 

den äldres grundläggande behov, de fysiska behoven såsom hygien, påklädning, födointag 

och så vidare. Andra kännetecken för Maslows behovsteori är att arbetet inom äldreomsorgen 

blir uppgiftsorienterat, uppdelat samt innefattar likheter med en industriell basis (Westlund 

2006:53). 

I Antonovskys salutogena teori prioriteras istället den äldres känsla av meningsfullhet, 

samhörighet med andra och den sociala nivån. Vad som är meningsfullt för den äldre blir en 

drivande kraft som gör omsorgen mer begriplig och hanterbar för omsorgstagaren. I 

jämförelse med Maslows patogena teori styrs inte Antonovskys salutogena teori av ett 

uppdelat och uppgiftsorienterat arbetssätt. Den centrala skillnaden mellan Maslows och 

Antonovskys teorier är att Maslows behov på högre nivå, exempelvis behovet av samhörighet 

och självförverkligande, kan stå vid sidan av det grundläggande omsorgsarbetet (Westlund 

2006:54). Medan Antonovskys teori menar att samhörighet och självförverkligande innebär 

meningsfullhet, vilket i hans teori är den största drivkraften för att kunna utföra ett 

framgångsrikt omsorgsarbete. Enklare uttryckt – Maslow menar att de grundläggande fysiska 

behoven kommer i första hand, medan Antonovsky menar att de sociala psykiska behoven är 

en förutsättning för en god omsorg (Westlund 2006:53-54).  
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Tabell 1 visar en skildring mellan Antonovskys och Maslows behovsteorier. 

 

 
Tabell 1 

Antonovskys och Maslows behovsteorier 

(Illustrerad av studiens författare med utgångspunkt i Westlund & Sjöberg 2006) 

 

De faktorer som blir betydande för vår kommande analys, ur Antonovskys och Maslows 

behovsteorier, är främst olikheterna gällande behovsperspektiven som är illustrerade 

ovanstående i Tabell 1. En annan faktor är Westlunds (2006) problematisering av Kasams tre 

begrepp, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet där meningsfullhet är den viktigaste 

aspekten. Även perspektivet om hur äldreomsorgens olika verksamheter kan präglas av de två 

behovsteorierna på olika sätt i det dagliga praktiska arbetet. Dessa faktorer väcker ett intresse 

hos oss om huruvida det är Antonovskys salutogena synsätt eller Maslows patogena synsätt 

som främst omsätts av de yrkesverksamma inom äldreomsorgen för att främja delaktighet och 

meningsfullhet i de äldres liv.  

5. Metod och metodologiska överväganden 
I kapitlet presenteras argument för val av den kvalitativa forskningsansatsen, urval av 

respondenter, genomförandet av kvalitativa intervjuer samt för studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet. Vi kommer inleda avsnittet med att motivera den kvalitativa 
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forskningsansatsen som metod till vår studie, där presenteras även för- och nackdelar med att 

använda kvalitativa intervjuer som ett sätt att inhämta kunskap. Avslutningsvis redogörs de 

etiska övervägande som studien genomsyras av, samt vår förförståelse av äldreomsorgen och 

metoddiskussion.  

5.1 Kvalitativ forskningsansats 
Vi har valt att genomföra vår studie med en kvalitativforskningsansats som inriktning för att 

få fram vår empiri. Med den kvalitativa ansatsen kan vi, genom vår studie, inhämta en djupare 

förståelse via undersköterskors tankar, intentioner, upplevelser, känslor etcetera. (Eriksson-

Zetterquist& Ahrne 2014:35). Om studien vill hitta mönster eller få förståelse för något 

fenomen är den kvalitativa forskningsansatsen självklar(Trost 2010:32). I enlighet med Trost 

(2010) menar Kvale och Brinkmann (2014) att vi som intervjuare får kännedom om 

undersköterskorna och deras känslor, attityder och erfarenheter genom samtal och interaktion, 

det vill säga våra intervjuer (Kvale& Brinkmann 2014:15). 

Genom vår studie vill vi fördjupa kunskapen om den nationella värdegrundens begrepp och 

Kvale och Brinkmann (2014) argumenterar för den kvalitativa forskningsintervjun genom att 

ifrågasätta hur man ska lära känna individer och deras upplevelser utan att prata med dem 

(ibid:15). Därför har vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer med undersköterskor för att 

lyfta fram deras perspektiv. Att genomföra kvalitativa intervjuer, där interaktionen sker 

mellan respondenter och intervjuare, är en bra metod för att belysa undersköterskornas syn på 

studiens nyckelbegrepp delaktighet och meningsfullhet (Miller & Glassner 2011:137).  

Den kvalitativa forskningsansatsen erbjuder många olika metoder, exempelvis intervjuer, 

dokumentanalyser, observationer etcetera. Men för att besvara studiens syfte, att undersöka 

hur den nationella värdegrundens begrepp delaktighet och meningsfullhet tolkas och omsätts 

av undersköterskor, i en kommun i södra Sverige, för att därigenom fördjupa kunskapen om 

den nationella värdegrunden, blir därmed den kvalitativa forskningsintervjun mest relevant. 

Detta då den lägger fokus på interaktion och samtal med individer för att fördjupa kunskapen 

om ett särskilt fenomen (ibid:137). Därför har vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer med 

undersköterskor inom äldreomsorgen vars dagliga arbete bör genomsyras av den nationella 

värdegrundens intention(Umb Carlsson &Wadensten 2014:7). Den kvalitativa intervjun är ett 

sätt att få insikt i en viss miljös förhållanden. Att intervjua individer som är delaktiga i den 

specifika miljön blir därför viktigt. Intervjuer kan förmedla kunskap om sociala situationer 

men även om enskilda individers upplevelser och känslor (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2014:36).  
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5.2 Val av datainsamlingsmetod 
I vår studie har vi genomfört semistrukturerade intervjuer där det går att anpassa frågorna för 

respondenterna och i vilken ordningsföljd de ställs beroende på vilken situationen 

respondenten beskriver (Eriksson-Zetterquist& Ahrne 2014:40). Det som kännetecknar den 

semistrukturerade intervjumetoden är att forskaren inte ska forma en uppstrukturerad 

intervjuguide, utan att intervjuguiden ska användas som ett stöd där många av frågorna ställs 

vidare beroende på respondenten utsagor under själva intervjun (Kvale& Brinkmann 2014:32; 

Bryman 2011:413). Frågorna behöver inte ställas i en särskild ordningsföljd, utan intervjuaren 

kan avvika och anpassa frågorna utefter respondentens svar och vad intervjuaren anser är 

viktigt (Bryman 2011:413). I likhet med Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2014) menar Kvale 

och Brinkmann (2014) att semistrukturerade intervjuer handlar om förmåga att ställa öppna 

frågor och därför ge respondenten möjligheten att utveckla sitt svar med hjälp av intervjuarens 

följdfrågor. Hos intervjuaren krävs därför en stor kännedom om själva intervjumetoden och 

fenomenet som studien innefattar (Kvale& Brinkmann 2014:32:166).  

Genom den semistrukturerade intervjun utformade vi en intervjuguide (bilaga C) som 

kännetecknas som ett frågeformulär med tematiska rubriker kopplade till studiens 

frågeställningar (Gillham 2008:44; Bryman 2011:419). Intervjuguiden behöver inte följas som 

ett slaviskt schema, utan kan istället ses som ett script eller manus som kan innebära en stor 

frihet för intervjuaren att själv utforma följdfrågor beroende på respondentens utsagor 

(Bryman 2011:415).  Det är väsentligt att intervjuaren har i åtanke, ”vad behöver jag ta reda 

på för att besvara studiens frågeställningar och syfte?”, innan intervjuguiden 

sammanställs(Bryman 2011:419). I vår studie är det därför väsentligt att besvara, utifrån 

Brymans fråga, hur undersköterskor tolkar och omsätter nyckelbegreppen delaktighet och 

meningsfullhet, vilket har bidragit i utformandet av vår intervjuguide (Bilaga C).  

Det finns fördelar- och nackdelar med att välja semistrukturerade intervjuer som en 

metod(Eriksson-Zetterquist& Ahrne 2014:37). Det krävs en hel del förberedelser samt 

efterarbete, som bland annat innefattar skapandet av en intervjuguide, transkribering, 

analysering samt planering. En fördel med intervjuguiden och dess teman är att intervjuaren 

får en större frihet att både variera och anpassa frågorna som ställs utefter respondentens 

utsagor (Bryman 2011:419). Transkribering innebär att direkt överföra samtalet till skrift, i 

vårt fall från ljudinspelning, där vi spelar in intervjuerna via mobiltelefon (Svenska 

Akademins ordlista 1950:992). Transkribering kan ses som både en nackdel och en fördel i en 

studie. Nackdelen med transkribering är att det är oerhört tidskrävande och intervjuaren får en 

hel del papper att gå igenom till analysen (Bryman 2011:429). Det som är till fördel med 
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transkriberingen är att det går att utläsa betydelsefulla mönster lättare i pappersformat 

(Gillham 2008:172).  

5.3 Urval 
I vår studie har vi intervjuat sju undersköterskor som alla arbetar inom äldreomsorgen och 

genomfört individuella intervjuer. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2014) menar att cirka sex 

till åtta respondenter ökar säkerheten för att man ska få tillgång till ett material som är 

trovärdigt då man som intervjuare får flera olika perspektiv och inte enbart ett eller två 

perspektiv (Eriksson-Zetterquist& Ahrne 2014:44). Den största anledningen till att vi ville 

genomföra individuella intervjuer var att respondenterna inte skulle känna sig styrda av andra 

individers perspektiv, exempelvis i fokusgruppsintervjuer, utan våga uttrycka sina egna tankar 

och upplevelser. För att finna respondenter till vår studie använde vi oss av ett målinriktat 

urval som innebär att intervjuaren väljer ut respondenter som är specifika och relevanta för 

studiens syfte och frågeställningar (Bryman 2011:434).  

För att få en djupare förståelse för hur den nationella värdegrunden arbetas med i praktiken 

valde vi att intervjua yrkesverksamma från olika arbetslag inom äldreomsorgen, två 

undersköterskor från hemtjänsten och fem undersköterskor från olika äldreboenden. 

Undersköterskorna i vår studie är i varierande åldrar och har alla arbetet olika länge inom 

äldreomsorgen, allt ifrån fyra år till 35 år. Äldreomsorgen anses vara ett kvinnodominerande 

yrke (Lill 2010:96), vilket speglades genom våra medverkande respondenter som alla var av 

kvinnligt kön.  

Som utbildad socionom kan ett yrke tänkas bli områdeschef som har det yttersta ansvaret 

för undersköterskor när det gäller att vägleda dem i deras arbete med omsorgstagare. Då 

områdeschefer inte arbetar närmast den äldre, valde vi därför att rikta in oss på 

undersköterskor då de dagligen är yrkesverksamma i omsorgstagares vardag och kan avläsa 

situationer från både ett personligt, samhälleligt och organisatoriskt perspektiv bäst (Lill 

2010:10). 

5.4 Genomförandet av intervjun 
Innan vi genomförde intervjuerna började vi med att utforma två informationsbrev, ett för 

områdescheferna inom äldreomsorgen (bilaga A) samt ett till undersköterskorna (bilaga B). 

Vi valde att forma två olika informationsbrev med liknande innehåll då i första 

informationsbrevet till områdeschefer eftersökte vi deras hjälp med att komma i kontakt med 

respondenter. Det andra informationsbrevet berörde enbart de medverkande 

undersköterskornas process inför intervjun. Därefter kontaktade vi den berörda kommunen för 
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att få mejladresser till fem olika områdeschefer inom äldreomsorgen och kontaktade dem 

sedan via mejl samt telefon. I mejlkontakten presenterade vi oss, studiens syfte och bifogade 

områdeschefernas informationsbrev (bilaga A). De områdeschefer som hjälpte oss i vår studie 

tog kontakt med undersköterskorna genom att se över om det fanns något intresse av att delta 

i en intervju. Efter att undersköterskorna bekräftat intresse om att medverka i studien 

förmedlade sedanområdescheferna undersköterskornas kontaktuppgifter till oss. Därefter 

mejlades informationsbrevet (bilaga B) till undersköterskorna och vi bestämde tillsammans 

med undersköterskorna tid, datum och plats för intervjun. Vi valde att ställa frågan om plats 

för intervjun till undersköterskorna, för att få deras perspektiv på var dem tyckte det kändes 

bekvämast och tryggast för dem. Majoriteten av respondenterna gav som förslag att 

genomföra intervjun på deras egen arbetsplats, resterande respondenter ställde sig positiva till 

att vi kom till deras arbetsplats och satt i ett ostört rum där inga andra arbetskollegor, 

omsorgstagare eller chefer var i närheten. Det är viktigt att genomföra intervjuerna på en 

neutral och lugn plats, där respondenten känner sig trygg och ostörd av andra åhörare 

(Bryman 2011:421; Trost 2010:65).  

Vi upplevde en bristfällig återkoppling från en del av de områdeschefer vi kontaktade, 

därför valde vi att skicka ut påminnelsemejl samt kontakta områdescheferna via telefon. På 

grund av omorganiseringar på en del äldreboende som innebar en tidsbrist till att hinna 

medverka i vår studie upplevde vi det svårt att få ihop nog med respondenter till en trovärdig 

empiri. Vi lyckades tillslut kontakta och boka intervjuer med sju undersköterskor som arbetar 

inom olika arbetslag, såsom hemtjänst och serviceboende. Vi anser att, efter våra sju 

intervjuer med respondenterna, hade vi mer än nog med material för att kunna utläsa likande 

mönster i deras utsagor och sammanställa ett tillförlitligt resultat. 

I och med att vi valt en semistrukturerad intervju delade vi upp frågorna i olika teman i 

intervjuguiden, utifrån våra nyckelbegrepp nationella värdegrunden, delaktighet och 

meningsfullhet. Under intervjun hade vi i åtanke att inte låta intervjuguiden och dess frågor 

styra intervjun samt att vi var väl inlästa på frågorna, men flexibela utefter undersköterskornas 

svar (Trost 2010:71). I enlighet med Trost (2010) belyser Kvale och Brinkmann (2014) vikten 

av att vara påläst och flexibel under intervjun men tillägger även betydelsen av att skapa en 

god kontakt med respondenten från första stund (Kvale& Brinkmann 2014:170). Denna goda 

kontakt skapade vi tillsammans med undersköterskorna genom att lyssna uppmärksamt, visa 

respekt, intresse och förståelse för deras utsagor (Kvale och Brinkmann 2014:170). Med en 

bristfällig god kontakt kan intervjuns resultat påverkas, såvida respondenten inte känner tillit 

för intervjuaren och därmed kan skapa en vilseledande bild via sina svar (Miller & Glassner 
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2011:134). Under intervjuns gång hade vi ständigt den goda kontakten i åtanke och lät oss 

inte styras av intervjuguiden.  

Vi genomförde intervjuerna tillsammans men med olika ansvarsområden, där den ena 

förde anteckningar och den andra var ansvarig för intervjuguiden. Vi turades om med de olika 

ansvarsområdena men både medverkade aktivt under alla intervjuerna med följdfrågor 

oberoende ansvar. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2014) beskriver detta sätt som fördelaktigt 

när det gäller intervjuer, då den ena kan fokusera på anteckningar och följdfrågor medan den 

andre koncentrerar sig till fullo på respondenten (Eriksson-Zetterquist& Ahrne 2014:52).  

Kylén (2004) menar att anteckningar är betydelsefullt både under och efter intervjun. Han 

förklarar vidare att under intervjun kan anteckningar användas till att sammanfatta vad 

respondenten säger, för att sedan ha möjlighet till att ställa återkopplande frågor som annars är 

lätt att förlora under samtalets gång (Kylén 2004:40). Som komplettering till våra 

anteckningar under intervjun spelade vi in samtalet, efter respondentens samtycke, för att 

kunna återkoppla och analysera materialet. Ljudinspelning tillåter intervjuaren att fokusera på 

dynamiken och ämnet i intervjun (Kvale& Brinkmann 2014:218). I likhet med Kvale och 

Brinkmann (2014) menar Bryman (2011) att ljudinspelning är väsentligt för att intervjuaren 

uppmärksamt ska kunna ta del av respondentens utsagor. Bryman (2011) tillägger även att det 

är lätt att bli distraherad som intervjuare och förlora värdefulla synpunkter av respondenten på 

grund av sin vilja att föra anteckningar (Bryman 2011:428).  

5.5 Bearbetning och analys av data 
Efter genomfört intervjumoment i vår studie transkriberade och analyserade vi materialet, det 

vill säga att överföra interaktionen mellan två eller fler fysiska individer till en skriven form 

(Kvale& Brinkmann 2014:217). Transkriberingen utgör studiens empiriska mittpunkt som 

kan bidra till att hitta mönster och utläsa skillnader eller likheter i respondenternas utsagor. 

Transkriberingen blir därför en förutsättning för att kunna genomföra en analys av materialet 

och ger även möjlighet att få tillförlitliga citat som sedan kan kopplas samman i resultatet. 

Genom att transkribera intervjun ökade vi studiens så kallade ”transkriberingsreliabiliteten”, 

det vill säga dess tillförlitlighet (Öberg 2014:66). Transkriberingen gav oss möjlighet som 

intervjuare att kunna gå tillbaka till undersköterskornas utsagor och återge exakta citat, detta 

minskade risken att vi tolkade svaren från respondenterna i efterhand ur minnet (Gillham 

2008:172). 
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Efter varje genomförd intervju satte vi oss ner för att diskutera och reflektera kring 

intervjun och mönster som vi kunde se redan då. Vi lät dock inte dessa mönster påverka 

övriga intervjuer, då vi inte villa styra respondenterna med tidigare respondenters mönster.  

Vi delade upp intervjuerna och började direkt transkribera efter varje genomförd intervju. 

När alla intervjuer blivit genomförda, kände vi att vi hade nog med empiriskt material att 

analys och transkriberingar skrevs ut i pappersformat. Vi satt sedan och markerade i det 

transkriberade materialet med olika färgpennor de mönster som vi kunde utläsa. Efter att detta 

moment var genomfört bytte vi sedan transkriberingspapper med varandra, för att på så sätt 

kunna markera med en annan färg om ett annat mönster kunde utläsas, utöver det som redan 

markerats. Detta för att öka trovärdigheten till analysen, eftersom vi inte enbart läste och 

analyserade de intervjuer vi själva transkriberat. De mönster som vi kunde utläsa, via våra 

färgkodningar, sammanställde vi i ett dokument och utifrån dessa genomförde vi vår 

tematiska analys. Tematisk analys är ett av de vanligaste angreppssätten när det kommer till 

kvalitativ data (Bryman 2011:528). Genom att utläsa liknande skillnader, mönster, ur 

respondenternas utsagor återkopplas dessa till strukturen för studien och dess syfte (Gillham 

2008:176). De mönster vi kunde utläsa från intervjuerna var den nationella värdegrunden 

kopplat till den berörda kommunens värdegrund, äldres känsla av delaktighet och 

meningsfullhet, tidsperspektivet inom äldreomsorgen samt bemötande och 

värdighetsperspektiv. Dessa fyra teman som vi har fått fram ur våra intervjuer samt den 

tidigare vetenskapliga forskningen kommer vi att basera vår tematiska analys på.  

Under hela studiens gång har vi tillsammans arbetat bredvid varandra och inte enskilt för 

att på så sätt koppla samman våra olika perspektiv, vilket har lett till att vi båda ständigt har 

varit lika insatta i studien och dess utformning. Vi har ständigt reflekterat med varandra 

gällande allt från, begrepp, teorier, analyser, meningsbyggnader och så vidare.  

5.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 
Tillförlitlighet kan förklaras som att studiens resultat blir detsamma om fenomenet skulle 

undersökas på nytt av en annan forskare, dock menar Bryman (2011) att det blir svårt för en 

forskare att uppnå samma resultat eftersom sociala situationer ständigt ändras (Bryman 

2011:49:354).  

Miller och Glassner (2011) menar att det huvudsakliga problemet med kvalitativa 

intervjuer är att tillförsäkra sig en trovärdig inblick i respondentens upplevelser och 

erfarenheter. Det kan lätt skapas en idealiserad återgivning av respondenten, då respondenten 

medvetet eller omedvetet kan framhäva endast positiva eller negativa upplevelser och detta 
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kan påverka studiens tillförlitlighet (Miller &Glassner 2011:133). I vår studie har vi särskilt 

beaktat den idealiserade återgivningen och ständigt förtydligat under intervjuernas gång att 

deras utsagor är helt anonyma och att det inte kommer påverka de negativt. Flertalet av 

respondenterna har under intervjuerna uttryckt liknande att ”det här är ju helt anonymt så 

därför kan jag säga att…”, vilket har fått oss att känna att bilden de beskriver än uppriktig och 

inte romantiserad.  

Trost (2010) särskiljer fyra olika element hos begreppet tillförlitlighet, närmare bestämt 

kongruens, precision, objektivitet samt konstans (Trost 2010:131). Kongruens innebär att 

intervjuaren ställer frågor som i likhet mäter samma sak. Under intervjuerna har vi använt oss 

av intervjuguiden som stöd, men samtidigt formulerat frågor på olika sätt men innebörden har 

varit densamma till alla respondenter. Precision står för att intervjuaren använder likvärdiga 

sätt för datainsamling. Till intervjuerna har vi använt oss av samma datainsamlingsmetod 

genom anteckningar och ljudupptagning. Objektivitet handlar om att informationen vi samlar 

in ska se likadan ut oberoende på vem som genomfört intervjun. Vi har genomfört alla 

intervjuerna tillsammans, vilket bidrar till objektivitet och att vi har varit två intervjuare som 

därmed kunnat tolka respondentens svar och utsagor. Avslutningsvis beskriver Trost (2010) 

konstans som att alla respondenter ska på ett likvärdigt sätt tagit del av studiens syfte och mål.  

Intervjuerna har strukturerats upp på ett likvärdigt sätt där respondenterna har fått ta del av 

bland annat informationsbrev och syftet med studien. Vi har genomfört en kvalitativ 

semistrukturerad intervju och det var vårt ansvar som intervjuare att leda respondenten rätt 

utan att påverka respondentens svar eller utsagor.  

Trovärdigheten i en studie är viktig då forskaren beskriver en social verklighet, som det 

kan finnas många olika beskrivningar av. Det blir därför väsentligt för forskaren att kunna 

återge att hon eller han har genomfört det som studien säger att den genomfört, på ett riktigt 

och trovärdigt sätt (Bryman 2011:354; Ahrne & Svensson 2014:27). Trovärdighet är inom 

kvalitativa studier och även kvalitativa intervjuer ett av de största problemen eftersom 

forskaren måste kunna påvisa trovärdighet, när det kommer till studiens data och analyser, för 

andra som tar del av forskningsresultatet (Trost 2010:133). Det är därför väsentligt för 

forskaren att visa att den insamlade data är framtaget på ett seriöst och relevant vis. I vår 

studie har vi valt att fokusera på målgruppen undersköterskor att intervjua, men en önskan att 

uppnå en variation vad gäller ålder, kön och arbetslivserfarenhet för att få ett så brett 

perspektiv som möjligt. Med brett perspektiv menar vi många olika erfarenheter varierade 

över olika generationer och arbetssätt. Detta på grund av, enligt vår tidigare 

arbetslivserfarenhet inom äldreomsorgen, att arbetssättet kan se olika ut beroende på om 
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undersköterskan arbetar inom hemtjänst eller på serviceboende och vi vill förmedla en sådan 

komplex bild som möjligt av hela äldreomsorgens verksamheter. Dock ska allt arbete inom 

äldreomsorgen, oavsett arbetsplats, genomsyras utifrån den nationella värdegrunden.   

För att öka trovärdigheten ännu mer i vår studie har vi därför valt respondenter, utifrån ett 

målinriktat val, från olika äldreboenden samt hemtjänst inom äldreomsorgen i en kommun i 

södra Sverige. Anledning till vårt val av att undersöka en kommun grundar sig i att den valda 

kommunen är en mellanstor kommun i Sverige med en bred och kommunal äldreomsorg där 

det finns många olika omsorgsarbetsplatser, såsom hemtjänst och serviceboenden.  

5.7 Etiska överväganden 
I dagens samhälle har forskningen en betydelsefull position och denna position innefattar ett 

ansvar mot de individer som studien riktar sig mot samt att forskningen är genomförd på ett 

sanningsenligt vis (Hermerén 2011:12). För att skydda och respektera den enskilda individen 

när det kommer till forskning finns, sedan år 2004,Etikprövninglagen (Hermerén 2011:20). 

Lagen innefattar bland annat skydd för individens känsliga personuppgifter samt 

personuppgifter gällande brott eller domar i brottsmål och fysiska och psykiska konsekvenser 

som kan tänkas uppstå (Svensk författningssamling 2003:460). 

Det är väsentligt att inför ett forskningsprojekt lägga stor vikt vid metodvalet, då metoden 

inte ska ge skadliga konsekvenser för de respondenterna (Hermerén 2011:31). 

Vetenskapsrådet (2002) menar i enlighet med Hermerén (2001) att inför varje 

forskningsstudie ska en forskare göra en övervägning av värdet av å ena sidan den inhämtade 

forskningen och å andra sidan negativa följder som kan komma att skada de medverkande 

undersökningsdeltagarna (Vetenskapsrådet 2002:5). Med skada menas ett flertal olika 

aspekter såsom stress, sämre självkänsla, ångest samt fysisk skada (Bryman 2011:132).  

Inför varje intervju fick respondenterna ta del av ett informationsbrev (bilaga B) där vi 

beskriver oss själva och studiens syfte. I brevet upplyste vi även om respondenternas 

rättigheter inför deras medverkan i studien, samt informerade om att deras identitet och 

personuppgifter inte kommer att röjas eller stå med i studien. Fiktiva namn kommer att 

användas istället på grund av att det skyddar respondenten eftersom det kan handla om 

känslig information (Bryman 2011:133). Respondenterna som vi har intervjuat kommer att 

benämnas med andra namn för att lättare kunna läsa och hålla texten realistisk, istället för 

tillexempel person A och person B.  
Efter att respondenterna tog del av informationsbrevet bestod nästa steg av att inhämta 

deras muntliga samtycke inför deltagandet i studien. Det är vårt ansvar som forskare att 
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säkerhetsställa att respondenterna har informerats före intervjun och att de har förstått syftet 

med studien och deras medverkan (Bryman 2011:135).  

Vetenskapsrådet (2002) har utvecklat fyra allmänna huvudkrav när det kommer till etik i 

forskning (Vetenskapsrådet 2002:6). Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär forskarens plikt att 

informera de berörda om forskningsstudiens syfte och deras uppgift i studien 

(Vetenskapsrådet 2002:7). Även att respondenternas deltagande är frivilligt och att de har rätt 

att avbryta sin medverkan omedelbart och när som helst under studiens gång. 

Samtyckeskravet innefattar i likhet med informationskravet deltagarnas självbestämmanderätt 

över sin egen medverkan i studien. Forskaren måste inhämta ett samtycke från samtliga 

medverkande i studien (Vetenskapsrådet 2002:9).  Dessa krav uppfylldes genom att vi 

skickade ut ett informationsbrev (bilaga B) samt tillförsäkrade oss om att respondenten 

förstått innebörden av informationsbrevet och sin frivilliga medverkan i vår studie muntligt 

innan intervjun började. 

Hermerén (2011) benämner konfidentialitetskravet med begreppen sekretess, tystnadsplikt 

och anonymitet (Hermerén 2011:68). Vetenskapsrådet (2002) beskriver i enlighet med 

Hermerén dessa begrepp och menar att det är viktigt att värna om respondenternas integritet 

och anonymitet (Vetenskapsrådet 2002:12). Det är viktigt att inte röja de berördas identitet i 

forskningsstudien då detta kan medföra skadliga konsekvenser för de medverkande. 

Avslutningsvis beskrivs nyttjandekravet som en förutsättning att forskaren behandlar de 

uppgifter som samlats in med sekretess och konfidentialitet gentemot den medverkande. 

Uppgifterna om de medverkande får därför inte utlämnas till icke-berörda parter eller ändamål 

(Vetenskapsrådet 2002:14). I vår studie nämner vi inte den berörda kommunen vid namn utan 

endast som en kommun i södra Sverige. Även undersköterskorna benämns med fiktiva namn, 

vilket vi som intervjuare var väldigt tydliga med att förklara, för att de inte skulle känna sig 

otrygga. Samtliga områdeschefer var väl medvetna om undersköterskornas medverkan i vår 

studie och därför var det av betydelse för oss som intervjuare att försäkra undersköterskornas 

anonymitet. Detta på grund av att de inte ska känna sig tvingade till att återge en romantiserad 

bild ifall deras utsagor skulle kunna kopplas till deras arbetsplats. I studien vill vi vara 

neutrala när det gäller negativ respektive positiv publicitet. Syftet med studien är att 

undersöka hur kommunens yrkesverksamma arbetar utefter en lagstadgad värdegrund och 

studiens ämne kan uppfattas som känsligt beroende på vad resultatet visar, gällande 

undersköterskornas arbete med värdegrunden. 
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Eftersom vi själva har varit yrkesverksamma inom äldreomsorgen i den valda kommunen i 

studien, fanns det en rad etiska aspekter att beakta. En av dem var att inte benämna 

kommunen vid namn samt att inte kontakta eller intervjua områdeschefer eller 

undersköterskor som vi tidigare har haft en arbetsrelation med. Detta eftersom det kan skada 

tillförlitligheten till studien och få oss som intervjuare att inte behålla vårt opartiska 

perspektiv. En styrka med detta är att tillförligheten och trovärdigheten till studien ökar 

eftersom vi inte valt personer vi känner som yrkesverksamma inom äldreomsorgen. Även 

tolkningen av tidigare arbetskollegors utsagor skulle kunna påverka oss under intervjun gång. 

Eftersom vi tidigare har haft en arbetsrelation kan detta innebära att vi kan skapa egna 

tolkningar ut deras utsagor, då vi kunnat ha en förförståelse om individen eller situationen de 

berättar om.  

5.8 Förförståelse 
Det är av stor betydelse att beskriva vår förförståelse inom ämnet äldreomsorg inför 

tolkningen av vår empiri. Syftet med att redogöra för våra tidigare arbetslivserfarenheter och 

tankar inom äldreomsorgen är för att underlätta, för den som tar del av vår studie, 

granskningen av våra tolkningar och slutsatser som vi har kommit fram till. Därmed ökar 

tillförlitligheten för studien. Vi har som yrkesverksamma inom äldreomsorgen haft 

tankegångar om att det inte läggs mycket fokus på att främja äldres delaktighet och 

meningsfullhet. Större vikt, upplevde vi, läggas på den grundläggande omsorgen och därför 

väcktes funderingar hos oss om hur värdegrunden omsätts i det dagliga arbetet. Vi anser att vi 

därmed har ett nyanserat synsätt och förutfattade meningar både medvetet och omedvetet om 

den svenska äldreomsorgen. Under studiens gång har vi varit välmedvetna om våra 

förutfattade meningar och ständigt haft i åtanke att de inte ska påverka studiens respondenter, 

empirin samt resultat. Gillham (2008) lyfter fram att man ofta kan utläsa i resultatet om en 

forskare har kommit fram till det som hon eller han förutspådde, det är därför väsentligt att 

som forskare ha ett öppet sinne och därmed är neutral (Gillham 2008:27). Under studiens 

gång och under intervjuerna med undersköterskorna har vi ständigt beaktat vilka olika risker 

samt styrkor vår förförståelse kan medföra. Den största risken anser vi är att vi som 

intervjuare blir partiska och därmed kan begränsa möjligheten till diskussion med 

respondenten samt att erkänna andra infallsvinklar som respondenten berättar om under 

mötet. Det kan även resultera i att respondenten blir styrd av oss som intervjuare i de frågor 

som ställs under intervjuns gång, vilket kan påverka studiens resultat samt respondenternas 

upplevelse av mötet med oss som intervjuare. Det kan leda till av studiens resultat blir 
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ensidigt då det bara redogörs för ett synsätt, skapat utifrån vår förförståelse. En styrka med vår 

förförståelse, anser vi, är det faktum att vi har en stor kunskap om kommunens verksamheter 

inom äldreomsorgen samt undersköterskornas arbetssätt med omsorgstagare. Detta innebär att 

vi är väl pålästa om äldreomsorgen och dess uppbyggnad i den valda kommunen. Utan denna 

förförståelse hade vi troligen inte valt att inrikta oss på ämnet om den nationella värdegrunden 

och hur undersköterskorna arbetar utefter den.   

Som tidigare yrkesverksamma inom äldreomsorgen ansåg vi att informationen om den 

nationella värdegrunden samt kommunens egen värdegrundstolkning var bristfällig. Vi själva 

var inte särskilt insatta i värdegrundens innebörd och betydelse samt ansåg inte att 

äldreomsorgen genomsyrades av värdighetsperspektivet i vissa situationer. Detta låg till grund 

för att vi inledningsvis i vår studie valde att genomföra en webbutbildning, via 

Socialstyrelsens hemsida, om den nationella värdegrunden och dess begrepp. På så sätt fick vi 

en ökad kunskap och förståelse om hur den nationella värdegrunden bör implementeras inom 

äldreomsorgen för att sedan kunna undersöka hur värdegrunden och dess begrepp, delaktighet 

och meningsfullhet, omsätts och tolkas i praktiken. 

5.9 Metoddiskussion 
Då semistrukturerade intervjuer i den kvalitativa forskningsansatsen innefattar en inte allt för 

styrd intervjuguide så skapade vi vår intervjuguide med få frågor utifrån våra fyra olika teman 

(Kvale& Brinkmann 2014:32). Våra öppna frågor, utifrån intervjuguidens stöd, bjöd in 

respondenten till att utveckla sina svar, vilket resulterade i att vi kunde ställa följdfrågor. Till 

en början insåg vi att det fanns svårigheter att hålla sig till studiens syfte då respondenterna 

tolkade våra frågor på olika sätt. Vi blev därför, i resterande intervjuer, väldigt noga med att 

förtydliga vårt syfte under intervjuns gång, inte för att leda respondenten till sitt svar utan för 

att säkerställa att respondenten hade förstått frågan och därmed höll sig till studiens ämne. Vi 

upplevde att majoriteten av intervjuerna gav oss ett givande material att analysera och att 

respondenterna var väl medvetna om studiens syfte. Med det var en undersköterska som 

utmärkte sig och som svarade mycket utanför ämnet, trots våra ständiga försök att leda 

tillbaka till studiens ämne. Undersköterskan avslutade intervjun med att ställa frågan om vad 

studiens inriktning egentligen handlade om och där kände vi att vi som intervjuare hade 

misslyckats. Detta tog vi lärdom av genom att i kommande intervjuer vara övertydliga med 

syftet, inte bara nämna det i början ihop med frågan om de har tagit del av informationsbrevet. 

 Då vi bara hade avsatt cirka 45 minuters tid med respektive respondent upplevde vi i den 

första intervjun att vi stressade oss igenom intervjuguidens frågor för vi antog att tiden inte 
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skulle räcka till. Vi insåg dock snabbt att vi hade gott om tid över och tid till att ställa 

följdfrågor och att låta respondenten utveckla sina svar. Detta resulterade i att vi som 

intervjuare kände oss mer säkra och trygga och höll ett lugnare tempo i resterande intervjuer.  

Vi inledde varje intervju med att presentera oss själva och den erfarenhet vi tidigare fått 

som yrkesverksamma inom äldreomsorgen. Likväl hade vi i åtanke att inte låta våra 

förutfattade meningar om äldreomsorgen spela in under intervjuns gång. Vi tillförde därför 

inte några egna exempel eller ställde ledande frågor när vi hade en föreställning om en 

situation som respondenten berättade om. Gillham (2008) belyser att det är viktigt som 

intervjuare att inte låta sina förutfattade meningar exponeras (Gillham 2008:27) 

Det som vi upplevde som mest positivt var att den semistrukturerade intervjun och 

intervjuguiden tillät oss att, efter intervjuerna och transkribering, lättare kunna utläsa mönster 

utefter våra teman i den kvalitativa forskningsansatsen.  

6. Resultat och analys 
Studiens syfte är att undersöka hur den nationella värdegrundens begrepp delaktighet och 

meningsfullhet tolkas och omsätts av undersköterskor, i en kommun i södra Sverige, för att 

därigenom fördjupa kunskapen om den nationella värdegrunden. Med syftet i beaktande 

kommer vi, i detta avsnitt, analysera och presentera studiens empiri samt resultat utifrån våra 

teoretiska utgångspunkter, Antonovskys salutogena synsätt, KASAM samt Maslows patogena 

behovsteori. Vår empiri kommer även analyseras utifrån den tidigare forskningen om 

delaktighet, meningsfullhet, tidsperspektiv samt bemötande och värdighetsperspektiv.  

I följande kapitel använder vi oss av de fiktiva namnen Asta, Britta, Christine, Disa, Elin, 

Felicia samt Gina för att bevaraanonymiteten hos våra respondenter. 

Som avslutning till kapitlet presenterar vi en sammanfattande bild med de främsta 

slutsatserna utifrån vår tematiska analys. Detta för att underlätta, för den som tar del av 

studien, att lättare kunna utläsa de teman och slutsatser som studien visar. 

6.2 Den nationella värdegrunden och kommunens tolkning 
Den nationella värdegrunden beskrivs i Socialtjänstlagen som ”Socialtjänstens omsorg om 

äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande”. 

Lagen är en ramlag med generella riktlinjer som ger utrymme för kommunerna att tolka och 

forma på egen hand en värdegrund (SOU 2008:51:49). I studiens valda kommun har 

värdighetsgarantier tagits fram som en tolkning av den nationella värdegrunden. Dessa 

värdighetsgarantier anses av alla medverkande undersköterskor i vår studie vara bra eftersom 
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det tydliggör målen som alla yrkesverksamma inom äldreomsorgen ska sträva efter. Umb 

Carlsson och Wadensten (2014) menar att det är viktigt att konkretisera värdegrundens 

innehåll, vilket den valda kommunen gjort, för att undvika att värdegrunden endast blir 

tomma och abstrakta ord (Umb Carlsson &Wadensten 2014:9). Två av våra respondenter, 

Disa och Christine, påpekar även att värdighetsgarantierna är extra viktiga eftersom alla 

yrkesverksamma i äldreomsorgen inte har samma tankesätt och värderingar när det gäller hur 

omsorgen ska bedrivas i praktiken. Socialstyrelsen (2012) menar att de yrkesverksamma 

måste se förbi sina egna åsikter angående vad de anser är meningsfullt och delaktigt för att 

kunna arbeta utifrån omsorgstagarens vilja (Socialstyrelsen 2012:72). Respondent Britta 

förklarar hur värdefullt det är att arbeta utefter ett värdighetsperspektiv, men problematiserar 

även att tiden är en bidragande faktor till varför det är svårt att arbeta utefter värdegrundens 

begrepp.  
Det åligger ju oss att vi ska se till att dem har det bra och det är därför som jag 
ibland kan säga att vi bryter ju mot lagen om vi inte gör det. Men då måste det 
finnas tid(Britta) 

 
Eftersom värdegrunden är en del av socialtjänstlagen är det därför väsentligt att 

värdegrunden nås ut till och tolkas av alla yrkesverksamma inom äldreomsorgens kommuner 

på ett liknande sätt (Umb Carlsson &Wadensten 2014:10). När den nationella värdegrunden, 

samt kommunens egen värdegrundstolkning tillkom, fick alla undersköterskorna i studien, 

som introduktion till den nationella värdegrunden, ta del av små informationskort. Dessa 

informationskort skulle de bära med sig under arbetsdagen för att läsa, påminna varandra 

och aktivt arbeta utefter den nationella värdegrunden. Intrycket utifrån majoriteten av 

undersköterskornas utsagor, gällande introduktionen om värdighetsgarantierna och den 

nationella värdegrunden, kopplar vi som bristfällig då de påtalar att de inte fick någon 

väsentlig utbildning i ämnet utan endast nedskriva rader på ett kort. Flertalet undersköterskor 

i studien berättar att kommunen på senare tid satsar på att utbilda yrkesverksamma inom 

äldreomsorgen i värdegrundsfrågor. Även satsningar har gjorts på specifikt inriktade 

kvalitetsundersköterskor, vars uppdrag är att säkerställa kvaliteten i arbetet inom 

äldreomsorgen. Majoriteten av undersköterskorna upplever dessa förändringar som positiva 

då de inte har fått ta del av den kunskapen tidigare.  Asta förklarar att på hennes arbetsplats 

har man genomfört olika värdighetsövningar på deras personalmöten och därför i grupp 

kunnat diskutera och hjälpas åt att implementera värdegrundens betydelse för äldres omsorg. 

Socialstyrelsen (2013) lyfter fram vikten av att de yrkesverksamma inom äldreomsorgen tar 
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del av utbildning gällande värdegrunden för att stärka kunskapen om begreppens betydelse 

och innebörd samt att agera i enlighet med detta för att främja äldres sociala relationer.  

6.3 Delaktighetens och meningsfullhetens betydelse i omsorgen 
När de intervjuade undersköterskorna ger sin beskrivning av vad de uppfattar som delaktighet 

inom omsorgen tar de alla upp liknande aspekter. Samtliga nämner vikten av att ständigt föra 

en dialog med de äldre, gällande exempelvis beslut och insatser. Samt att de äldre är 

delaktiga, påverkar och bestämmer över sin vardag, både gällande den grundläggande 

medicinska vården men även de sociala aktiviteterna. Socialstyrelsen (2012) samt Proposition 

(2009/10:116)belyser vikten av att ständigt föra en dialog med omsorgstagaren och att lyssna 

på dessönskemål (Socialstyrelsen 2012:100; Proposition (2009/10:116:28). Om en 

yrkesverksam är lyhörd inför omsorgstagarens önskemål uppstår det en kontroll hos den äldre 

och därmed upplevelsen av delaktighet (Roos 2009:16). Om en omsorgstagare kommer med 

förslag eller önskemål på en särskild aktivitet eller hobby, som den äldre tidigare engagerat 

sig i, och den yrkesverksamma är lyhörd inför detta kan det innebära att den äldres känsla för 

engagemang och motivering ökar. Denna känsla kan jämföras med Antonovskys tredje 

begrepp meningsfullhet, där individen har ett högt Kasam, om individen är involverad i en 

aktivitet som är betydelsefull.  

En annan intervjuad undersköterska, Christine, menar att det är väsentligt att inte prata 

över omsorgstagares huvud och ständigt utgå ifrån att den äldre inte alltid har samma svar 

eller vill samma sak, utan att tänka på att den äldre kan ändra sig från dag till dag. 

 
Det går ju inte alltid att fråga, men vi märker ju ändå. Sen kan jag ju säga att jag 
frågar ändå, även om jag inte får något svar (Christine). 
 

Christine påpekar även hur viktigt det är att lyssna och tolka äldres önskemål, speciellt de som 

inte själva kan göra sig hörda. Med det menar hon de omsorgstagare som exempelvis är långt 

gångna i sin demenssjukdom eller dem som har svårigheter med att komma till tals. Det 

Christine påtalar går att koppla till Franklin, Ternestedt och Nordenfelts (2006) tolkning av 

värdighetsperspektivet. Författarna menar att ju mer beroende en omsorgstagare är av hjälp 

från yrkesverksamma inom äldreomsorgen, ju mer hotad blir värdigheten (Franklin, 

Ternestedt och Nordenfelts 2006:131). Utifrån författarnas perspektiv är det dock intressant 

att vända på frågan, hur värdigheten hos omsorgstagaren kan uppnås utan hjälp från 

undersköterskorna. Vårt samlade intryck utifrån samtliga respondenter är att deras hjälp med 

omsorgstagaren kan komma att påverka den äldres integritet men är ändå en avgörande faktor 

när värdighetsperspektivet ska beaktas för omsorgstagarens välmående.  
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Elin lyfter fram ett praktiskt exempel från sin arbetsplats, där värdegrundens begrepp 

delaktighet är centralt och nämner ett så kallat boenderåd som hålls en gång i månaden. På det 

äldreboende där hon arbetar genomför yrkesverksamma inom äldreomsorgen samt 

omsorgstagare ett boenderåd vars mål är att främja delaktigheten för de äldre. Delaktigheten 

gynnas då de äldre får information om närliggande händelser, samt får möjlighet till att ställa 

frågor och komma med önskemål om exempelvis aktiviteter. Även om boenderåden ska 

gynna delaktigheten hos de äldre uppstår en rad dilemman eftersom inte alla omsorgstagare 

kommer till tals, vilket enligt Elin kan bero på att de inte vågar prata inför gruppen.  

 
Man måste därmed lyssna lyhört på individerna när man hjälper de i vardagen, 
kunna läsa lite mellan raderna vad deras behov är (Elin).  
 

Därför är det väsentligt, precis som Christine och Elin nämner, att alltid föra en konversation 

med omsorgstagaren, kunna läsa mellan raderna och att aldrig ta något för givet oavsett vilket 

stadie den äldre befinner sig i sin ålderdom. Majoriteten av de intervjuade undersköterskorna 

påpekar att när det kommer till omsorgstagare med demenssjukdomar, som inte själv kan göra 

sig förstådda eller hörda, måste undersköterskorna själv avgöra, tolka och vara 

beslutsfattande. Detta beslutsfattande kan ske utan att undersköterskorna egentligen ha fått ett 

godkännande från omsorgstagaren, särskilt när det inte finns några anhöriga som kan föra 

omsorgstagarens talan. I situationer, likt den nämnda, där det finns sårigheter med 

kommunikation tolkar vi att den nationella värdegrundens begrepp delaktighet blir lidande. 

Omsorgstagaren har ingen möjlighet att vara delaktig utan får därmed anpassa sig efter 

undersköterskornas tolkning av behoven. Flertalet respondenter anser att det är av stor vikt att 

man som undersköterska i äldreomsorgen har förmågan att anpassa sig efter varje individ. 

Propositionen, Värdigt liv i äldreomsorgen, riktar fokus på att man som yrkesverksam 

ständigt ser alla omsorgstagare som individuella och därmed arbetar flexibelt och varierat 

(Prop. 2009/10:116, 28). Gallagher et al. (2008) menar, i likhet med undersköterskorna, att 

yrkesverksamma inom äldreomsorgen måste se omsorgstagarna utifrån deras unika behov för 

att kunna upprätthålla en värdighet (Gallagher et al. 2008:8).  

Majoriteten av de intervjuade undersköterskorna har nämnt att de flesta sociala aktiviteter 

oftast sker på gruppnivå och inte individuellt med enskilda omsorgstagare. SOU (2008:51:58) 

lyfter fram att de individuella sociala aktiviteternas frånvaro är en stor problematik för de 

äldres delaktighet och meningsfullhet inom äldreomsorgen. Det påpekades tidigt att de 

individinriktade sociala aktiviteter varav stor brist redan innan den nationella värdegrunden 

tillkom (SOU 2008:51:58).  Alla undersköterskor menar dock att tiden är den stora 
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begränsningen och den räcker inte till när det gäller genomförande av individuella sociala 

aktiviteter.  

 
Jag ser en större skillnad från när jag började jobba, då hade vi tid att sitta ner och ta 
en kopp kaffe, det var friare på något sätt (Asta).  

 

Alla de intervjuade undersköterskorna uttrycker att enkla saker i vardagen, såsom en 

pratstund, en kort promenad eller bara att bli sedd som individ, kan vara meningsfullt och 

betyda oerhört mycket samt göra stor skillnad i omsorgen för den äldre. Den intervjuade 

undersköterskan Christine förklarar att det inte behöver vara några större eller omfattande 

sociala aktiviteter. Vilket även Felicia uttrycker då hon säger att det inte alltid behöver vara 

något märkvärdigt, utan att det ibland kan räcka med ”det lilla” i vardagen. Detta resultat 

överensstämmer med James et al. (2013) studie som menar att sociala aktiviteter är starkt 

förknippat med äldres meningsfullhet då det inte enbart handlar om själva aktiviteten utan 

även känslan av en annan individs engagemang (James et al. 2013:9-10). En annan av 

respondenterna, Gina, nämner de yrkesverksammas engagemang som en viktig aspekt 

gällande meningsfullhet hos de äldre men lyfter även fram vikten av att omsorgstagarna 

måste må bra och har ork för att kunna genomföra aktiviteter.  

När vi ber undersköterskorna att utveckla begreppet meningsfullhet lyftes aspekter fram 

som livskvalité och gott bemötande men även den tidsbrist som de menar finns. Denna 

tidsbrist påverkar, enligt majoriteten av undersköterskorna, möjligheten till skapandet av 

meningsfullhet fullt ut. Undersköterskorna Asta och Britta, som båda arbetar inom 

hemtjänsten, menar, i likhet till varandra, att den sociala aktiveringen blir lidande när tiden 

inte räcker till eller att man som undersköterska måste stressa sig igenom det sociala mötet 

med omsorgstagarna.  

 
Det känns ju inte meningsfullt att gå hem till någon och vi säger att de kanske har 
social aktivering och stanna i 20 minuter, det är ju inte sådär meningsfullt för någon 
part. Varken för mig eller henne (Asta).  

 

Asta menar att biståndsbesluten inom äldreomsorgen angående social aktivitet aldrig brukar 

vara mindre än en timme och att då stressa igenom mötet på 20 minuter anses inte, av 

undersköterskorna, vara lika meningsfullt. Asta berättar vidare att en social aktivitet som 

inte hunnits med på hennes arbetsplats, hemtjänsten, inte alltid blir genomförd och att det 

inte finns schemalagd tid till att arbeta igen de missade insatserna. Undersköterskan Gina, 

menar i likhet med Asta, att social aktivering blir lidande när tiden är pressad men att den 



	  

39	  
	  

alltid tas igen på hennes arbetsplats, serviceboende, för att de anser att ’’dammtussarna inte 

försvinner’’, utan de får alltid ta dem i slutet av veckan ändå. Asta belyser att det ibland kan 

vara värt att bortse från vissa arbetsuppgifter, såsom disk och sopor, för att istället lägga den 

tiden på att sätta sig ner och prata med omsorgstagaren. Undersköterskan Britta menar att 

det måste ske en avvägning beroende på vilken situation det handlar om och vilket behov 

den äldre har. Det kan därför bli väsentligt att i vissa situationer bortse från behovet, att 

avväga den planerade arbetsuppgiften för att den äldre ska bli sedd och lyssnad på, än att 

städa upp dammtussarna i hörnet. Edberg (2004) anser att det kan bli problematiskt 

angående de äldres behov i motsvarighet till vad undersköterskorna vill göra respektive vad 

de ska göra (Edberg 2004:15). Denna problematik och konflikt, gällande de olika behoven 

som kommer till uttryck i majoriteten av våra intervjuer, går att överföra på Maslows 

behovshierarki. Vid en konflikt väger de grundläggande behoven alltid tyngre än de sociala 

behoven enligt Maslow, vilket resultatet visar från undersköterskornas utsagor(Maslow 

1987:16:56).  

Ovanstående stycke synliggör vikten av det som Propositionen (2009/10:116) och 

Socialstyrelsen (2012) lyfter fram som brukarinflytande, kommunikationsförmåga och 

lyhördhet inför omsorgstagarens behov. Dessa tre begrepp är viktiga aspekter när det gäller 

de äldres delaktighet och meningsfullhet i vardagen (Socialstyrelsen 2012:98:100; Prop. 

2009/10:116:28).  

Intervjuade undersköterskan Disa, som arbetar natt, påtalar en annan aspekt av 

meningsfullhet där hon beskriver den enkla omsorgen i de äldres vardag och nämner två 

exempel där meningsfullhet har varit värdefullt. 

 
Intervjuare: Hur arbetar du utefter begreppet meningsfullhet i det praktiska 
arbetet? 
 
Disa: Ja alltså på natten, jag vet inte, det är ju svårt. För mig är det ju bara att de 
ska må bra. Vill dem vandra omkring på natten så är det helt okej, så länge dem 
inte ramlar och slår sig, och mår bra. De måste inte ligga och sova. De kanske vill 
ligga och sova i sin fåtölj, helt okej. De kanske har gjort det i tio år innan dem kom 
till oss och så tycker vi helt plötsligt att dem ska sova i sin säng. Att dem ska få 
vara nöjda, inom rimliga gränser, får ha den friheten och göra det som känns bra 
för dem.  
 
Intervjuare: Kan du beskriva en situation där meningsfullhet har varit av 
betydelse? 
 
Disa: En liten grej som jag känner, tillexempel om man går på promenad med 
någon. Jag kommer ihåg att jag hade en liten dam som tyckte om att bara gå ett 
varv runt huset och plockade några blommor. Dem här blommorna hade hon i sin 
lägenhet och satt och höll dem såhär i handen.. Alltså det var hennes dag, det 
behövde inte vara något särskilt. Så varje gång hon kom in och såg dem här 
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blommorna blev hon så himla glad och det är ju så simpelt, men som betydde 
jättemycket för henne. Den här lilla rundan runt huset, plocka lite blommor och 
prata lite. Och hon var liksom inte med på så mycket annat, men det var jätteviktigt 
för henne den lilla stunden med promenad och blommorna på bordet. Och det 
kändes bra för mig som personal, för det behöver inte vara så himla stort hela 
tiden. Man behöver inte spela bingo eller gympa eller, utan bara enkla 
grejer..(Disa) 

 

I dialogen ovan beskriver Disa vikten av små enkla aktiviteter och gamla vanors betydelse 

för omsorgstagare. Det som Disa uttrycker i dialogen om meningsfullhet kan associeras med 

en förståelse för äldres tidigare vanor och därmed stärka omsorgstagarenshanterbarhet inför 

situationen. Att flytta ifrån sitt gamla hem och sina vanliga rutiner, exempelvis som att sova 

i fåtöljen, kan innebära svårigheter för den äldre då ett nytt boende kan innebära nya rutiner 

och vanor. Därför är det betydelsefullt att undersköterskor inte förändrar den äldres vanor 

allt i för stor utsträckning. Detta för att den äldre på så sätt ska kunna hantera situationen och 

stärka omsorgstagarens Kasam, känsla av sammanhang (Antonovsky2005:44-45).  

Respondent Britta, i likhet med Disa, menar att äldre inte ska behöva ändra på sina 

vardagliga rutiner enbart på grund av att de blir omsorgstagare i äldreomsorgen. Edberg 

(2004) reflekterar över hur äldreomsorgens olika rutiner kan påverka de äldres 

meningsfullhet och delaktighet då omsorgstagarnas olika behov måste balanseras för att de 

ska kunna implementeras i äldreomsorgens praktiska arbete (Edberg 2004:15) 

Alla intervjuade undersköterskor anser att det gemensamma för båda begreppen, 

delaktighet och meningsfullhet, är att de är individinriktade. De menar att begreppens 

betydelse är olika för varje enskild individ samt att delaktighet och meningsfullhet går hand i 

hand och påverkar varandra. Detta genom att det är svårt att uppnå delaktighet utan 

meningsfullhet och tvärt om. Gemensamma aspekter för både begreppen, enligt de 

intervjuade undersköterskorna, är livskvalité, lyhördhet och den äldres rätt till att påverka 

sitt vardagliga liv.  Socialstyrelsen (2012) menar, i likhet med undersköterskorna, att 

begreppen har olika betydelse för olika individer och att det viktiga i ett sammanhang för en 

äldre kan vara oviktigt för en annan äldre i ett annat sammanhang (Socialstyrelsen 2012:72). 

Det är även väsentligt att undersköterskor inom äldreomsorgen ser förbi sina egna 

uppfattningar om begreppens innebörd för att på så vis kunna beakta och arbeta utefter 

omsorgstagarnas vilja, vilket i slutändan gör arbetat inom äldreomsorgen meningsfullt och 

gynnar delaktigheten för äldre (ibid:72).  
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6.4 Tidsperspektiv i det praktiska arbetet 

Under samtliga intervjuer läste vi upp lagtexten om den nationella värdegrunden som den 

formuleras i Socialtjänstlagen, 5 kap. 4§, och när det kommer till värdgrundsparagrafen 

betonar Asta, samt Britta, tidsperspektivet inom äldreomsorgen. Båda uttrycker flera liknelser 

i deras utsagor där de menar att tidsbristen är en stor problematik när det kommer till att leva 

upp till den nationella värdegrundens mål i praktiken. Det problematiska, menar Britta i likhet 

med Asta, är att det inte alltid finns tid och utrymme för att tillgodose omsorgstagarens alla 

behov, speciellt till de sociala behoven. Samtliga undersköterskor lyfter fram att de sociala 

behoven är det som blir mest lidande och det som i första hand prioriteras bort, detta kopplar 

vi till Maslows behovsteori där de grundläggande behoven alltid väger tyngre vid en konflikt 

än de sociala behoven. Britta förklarar vidare att vissa omsorgstagare får med tid än andra och 

uttrycker det som att ’’den som skriker mest får mest’’(Britta). Asta, i likhet med Britta, 

reflekterar kring liknande tankar. 
 

Vid tidsbrist, prioriteras sociala aktiviteterna bort. Vissa får mer tid än andra, man 
tjuvar på varandras tider, den som inte säger mycket blir lidande tyvärr, den som 
ropar högst får mest (Asta). 

 

I det nämnda citatet ovan påpekar Asta att det kan uppstå svårigheter med att fördela tiden 

rättvist och enligt biståndsbeslut. Andersson (2007) förklarar att det kan vara svårt att följa det 

planerade arbetsschemat då de yrkesverksamma ständigt måste “pussla” med tiden för att 

tillgodose omsorgstagarnas grundläggande behov i första hand (Andersson 2007:48) I likhet 

med Asta kopplar vi till Andersson (2007)som menar att tidsperspektivet inom äldreomsorgen 

kan leda till att en omsorgstagare inte får sin fulla tid, enligt biståndsbeslut, utan att vissa 

insatser prioriteras bort för andra omsorgstagares behov som kan anses vara mer viktiga 

(ibid:48). De prioriteringar undersköterskorna beskriver att de gör i sitt arbete kan liknas vid 

Maslows behovshierarki, där vissa behov väger tyngre än andra. Något som även lyftes fram 

av samtliga respondenter, när vi diskuterar begreppet delaktighet, är negativ kritik gällande 

genomförandeplaner inom äldreomsorgen.  

 
Intervjuare: Vi har ju pratat lite innan om genomförandeplaner, hur anser du att 
ni arbetar med dem på din avdelning?  
 
Elin: Usch, nu kommer ni bli mörkrädda. Jag kan tycka att många gånger är 
genomförandeplanerna, det här är ju anonymt nu så jag inte kan få sparken, de är 
en påhittad skrivbordsprodukt Måste hela tiden göras om och arbetas med om den 
ska vara aktuell men det hinns inte med. (Elin).  
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När vi sedan ställer samma fråga under de andra intervjuerna får vi likande svar likt Elins. 

 
Jag är för genomförandeplaner om de hålls levande och används på rätt sätt. I 
nuläget är det en skrivbordsprodukt. Finns ingen schemalagd tid till det utan får tas 
när det finns tid(Asta). 

 
Det är väl inget redskap som jag kan särskilt påstå att vi har använt. De har vi inte 
(Gina). 
 
Jag tycker inte om genomförandeplaner, vi känner brukarna redan och behöver inte 
läsa massa dokument (Britta). 

 

Roos (2009) menar att genomförandeplaner är av stor vikt för en fungerande omsorg då 

omsorgstagarnas behov och önskemål blir dokumenterade och ska följas i det praktiska 

arbetet. Vi upplever att majoriteten av de intervjuade undersköterskorna beskriver en illvilja i 

det nuvarande arbetet med genomförandeplaner. Genomförandeplanerna ska garantera att den 

äldre har inflytande över beslut om dess eget liv samt delaktighet i utformningen av sin 

dagliga omsorg (Roos 2009:56-57). Därför ställer vi oss undrande till hur undersköterskorna 

kan säkerställa att omsorgstagarna känner sig delaktiga och känner meningsfullhet om de inte 

finns schemalagd tid och inte aktivt arbetar med genomförandeplaner.  

Det är endast Christine, av alla respondenter, som benämner genomförandeplaner som 

någonting positivt för äldreomsorgen. Hon uttrycker att det gynnar delaktigheten hos äldre då 

undersköterskorna, vid upprättandet av genomförandeplanen, ska skriva hur den äldre har 

varit delaktig, inte bara att den äldre varit delaktig. Detta kan vi koppla samman med det som 

de intervjuade undersköterskorna lyfte fram tidigare som ’’att läsa mellan raderna’’ och 

vikten av att ha en dialog med omsorgstagaren. Att hela tiden föra en konversation men att vid 

exempelvis demenssjukdom kan det bli svårigheter att uppfylla dessa krav i 

genomförandeplanerna om omsorgstagarens delaktighet i upprättandet. Det Christine lyfter 

fram som positivt med genomförandeplaner, på hennes nuvarande arbetsplats på ett 

serviceboende, är att man som undersköterska tillsammans med omsorgstagaren planerar hur 

den äldre vill att sin vardag ska se ut. Att omsorgstagaren är delaktig i utformningen av 

genomförandeplanen kan kopplas till Antonovskys begrepp. Första begreppet begriplighet, 

innebär att omsorgstagaren kan ha en förståelse för sin situation, hanterbarhet innebär att 

omsorgstagaren kan uppleva en delaktighet i sin omsorg. Antonovskys sista begrepp, 

meningsfullhet, innebär att planeringen för sociala aktiviteter kan leda till att den äldre känner 

motivation och engagemang för situationen. Likväl har Christine inte en lika positiv 

inställning när det gäller hur genomförandeplaner upprättades och arbetades med på hennes 

tidigare arbetsplats inom hemtjänsten.  
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Det var det bara ett dokument som stoppas ner i omsorgstagarens pärm som inte 
användes särskilt mycket (Christine).  

 

Likt ovanstående citat menar även Felicia att det finns mycket administrativa arbetsuppgifter 

inom äldreomsorgen som tar tid från omsorgstagarna. Britta i likhet med Christine och Felicia 

beskriver även att det är svårt att hinna med det administrativa, som till exempel 

genomförandeplaner. Även Asta lyfter fram att det blir problematiskt att hinna med skapandet 

av en bra genomförandeplan med omsorgstagaren, då det inte finns någon schemalagd tid till 

det i äldreomsorgen. Majoriteten av undersköterskorna menar att de äldres delaktighet blir 

därmed negativt påverkad då det varken finns tid eller ambitioner att arbeta aktivt med 

genomförandeplaner. Disa och Christine utrycker att även de anser att tiden är en 

övervägande faktor som negativt påverkar de sociala behoven.  Christine formulerar 

tidsperspektivet som att det ’’gör en stressad ibland och det försvårar 

delaktighetsperspektivet’’. Roos (2009) lyfter fram att tiden måste finnas för att 

omsorgstagaren ska känna sig delaktig i mötet. Om den yrkesverksamma är stressad på grund 

av kort tidsfrist, kan det bli märkbart i det goda mötet mellan omsorgstagaren och 

undersköterskor (Roos 2009:33). Det är inte enbart undersköterskorna som blir stressade och 

påverkade av tiden utan i James et al. (2013) studie påpekas att även omsorgstagaren kan bli 

påverkade av stressen och därmed kan komma anpassa sina rutiner för att inte bli en 

belastning för de redan stressade undersköterskor (James et al. 2013:7)  

Utöver delaktighetsperspektivet benämner även Felicia och Britta i sina utsagor att 

meningsfullhetsperspektivet är en bristfällig aspekt när vi diskuterar tidsperspektiv inom 

äldreomsorgen. Franssén (2000) menar att tiden är det största hindret när det kommer till 

delaktighet och meningsfullhet för de äldre. De praktiska grundläggande arbetsuppgifterna 

genomförs i första hand och tiden räcker inte alltid för att tillgodose omsorgstagarnas 

emotionella behov (Franssén (2000:128). Respondent Felicia uttrycker sin syn på 

tidsperspektivet och ger ett exempel som är vanligt förekommande på hennes arbetsplats inom 

äldreomsorgen. 
 

Ofta får jag frågan ’’Har du inte tid att dricka en kopp kaffe?’’. För det är ju det 
som är meningsfullt för de äldre, att vi har tid att kunna sätta oss ner, men tyvärr 
finns inte den tiden (Felicia).  

 

Ovanstående citat lyfter fram att det inte enbart är undersköterskorna som lider av tidsbristen, 

utan att det även påverkar omsorgstagarna i stor omfattning då delaktighet och meningsfullhet 
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kan bli förbisett i det stressade och tidsbegränsade mötet. Som tidigare nämnts i resultatet, 

utrycker samtliga respondenter vikten av de enkla och korta mötena, som till exempel en 

pratstund eller fika. 

 
Fler brukare betyder mindre tid. Inte tid att sitta ner och ge brukaren den där extra 
stunden som hon/han kanske behövde. Den lilla stunden kan göra väldigt stor 
skillnad (Disa).  

 

Respondenterna menar med citaten att det inte behöver vara en omfattande social aktivitet för 

att ha möjlighet till att uppmärksamma omsorgstagarens emotionella behov. Man kan även 

upptäcka de behoven i korta individuella möten med den äldre. Moe, Hellzen och Enmarker 

(2013) uppmärksammar att vissa omsorgstagare kan känna sig bekräftade, därigenom en 

känsla av meningsfullhet, även i det korta mötet med undersköterskor (Moe, Hellzen & 

Enmarker 2013:743).  

I flertalet av våra intervjuer kopplar undersköterskorna själva tidsperspektivet med stress. 

Nedanför belyser Disa hur det betydelsefulla mötet kan komma att påverkas om 

undersköterskorna upplever stress i deras arbete.  
 

Besöket gör verkligen brukarens hela dag men att den yrkesverksamma känner av 
stressen och ska behöva skynda sig igenom hela mötet (Disa).  

 
Något som vi intervjuare har reflekterat över, både under och efter intervjuerna, är att 

samtliga respondenter nämner stress men enbart utifrån deras, undersköterskornas, perspektiv 

och inte omsorgstagarnas. I Roos bok, Delaktighet inom äldreomsorgen (2009), citeras en 

yrkesverksam respondent inom äldreomsorgen gällande pusslandet med tiden, som uttrycker 

att ‘’Man känner att man har mycket att göra, att man redan är inne hos någon annan när man 

är hos den första. De äldre blir också stressade av det‘’ (Roos 2009:33). Här uppmärksammas 

vikten av att ta hänsyn som yrkesverksam till att de äldre också känner och blir påverkade av 

stress inom äldreomsorgen. Vi kopplar Roos (2009) perspektiv gällande äldres stress till att de 

yrkesverksamma undersköterskorna “överför” av sin stress på omsorgstagaren i vissa 

situationer och att detta påverkas den äldre negativt.  

Sammanfattningsvis kan vi, genom de intervjuade undersköterskornas utsagor, utläsa ett 

mönster om tiden där majoriteten uttrycker att det är den största bidragande faktorn till att de 

äldres behov, främst de sociala behoven, blir påverkade. En av de intervjuade 

undersköterskorna, Elin, nämner dock en annan synvinkel gällande tiden. 
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Tiden kan spela roll, men jag har ju en annan uppfattning och tänker ju ofta att det 
här med tiden, att alla säger att man inte har tid, men jag tänker att det inte behöver 
vara jättelång tid. Jag tror många gånger att det finns tid, att det är viktigt som 
personal att man tar tillfället i akt, men då kanske många sätter sig i personalrummet 
istället (Elin). 

 
Ovanstående citat går att koppla med den problematiseringen av tidsperspektiv som Franssén 

(2000) nämner i sin studie där aspekter lyfts fram gällande att vårdpersonal, undersköterskor, 

distanserar sig från omsorgstagaren efter utförandet av de rutinbelagda arbetsuppgifterna 

(Franssén 2000:18:77). Elin, i likhet med författaren, ger uttryck för att tiden finns för de 

äldre om yrkesverksamma undersköterskor gör rätt prioriteringar i arbetet. Som tidigare 

nämnts, kan de enkla mötena ha stor betydelse för de äldre även om det bara är en kopp kaffe, 

en pratstund eller att bli sedd som individ i mötet med andra.   

 

6.5 Bemötande och värdighetsperspektiv 

Alla av de intervjuade undersköterskorna lägger en stor betoning på att de anser att äldres 

grundläggande fysiska behov prioriteras framför de sociala behoven. Detta är ett 

återkommande mönster i alla våra intervjuer då vi kunnat utläsa liknande tankar och 

reflektioner om behovsprioriteringar utifrån alla undersköterskornas utsagor.  
 

Bara för att alla fysiska behov blir tillgodosedda behöver inte det betyda att det är 
bra vård, utan att man ser till den sociala biten med (Christine).  
 

I ovanstående citat lyfter Christine fram, i likhet med Maslows behovshierarki, betydelsen av 

de grundläggande behoven hos omsorgstagaren. Maslows behovshierarki lägger fokus på att 

först tillgodose de grundläggande fysiska behoven och sen, om det finns tid, ägna sig åt de 

sociala behoven (Maslow 1987:xxxvi). Westlund (2006) menar att äldreomsorgens arbetssätt 

präglas av Maslows behovshierarki som ideal för verksamheten vilket vi kan konstatera 

utifrån samtliga intervjuer med undersköterskorna (Westlund 2006:51). Likväl kan Christines 

ovanstående citat även kopplas till Antonovskys behovsteori då hon lyfter fram vikten av att 

tillgodose de sociala behoven för att skapa en meningsfull god vård.  Meningsfullhet lyfts 

fram som det mest värdefullaste begreppet i Antonovskys teori om Kasam (Westlund 

2006:41). Kasam är nyckelbegreppet i Antonovskys salutogena perspektiv och kan utläsas i 

en av de intervjuade undersköterskornas, Asta, reflektioner. 

 
Viktigt att fokusera på det friska hos den äldre, hitta lösningar för att den äldre ska 
kunna komma upp ur sängen (Asta).  
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I likhet med det salutogena perspektivet kopplar vi Astas citat, att ta vara på det friska hos den 

äldre, med Antonovskys perspektiv om att se individen bakom sjukdomstillståndet och på så 

sätt i rörelsen mot den friskare poolen inom individen (Antonovsky 2005:38). Vi kopplar även 

Astas reflektioner, om att hitta lösningar, som att hon arbetar utifrån ett salutogent synsätt 

vilket innebär att arbeta för att de äldre ska känna livskvalité och meningsfullhet i det 

vardagliga livet (Prop. 2008:51:128). Något som dock är utmärkande i våra intervjuer är att 

det är få, av de intervjuade undersköterskorna, som framför tankar som kan kopplas till ett 

salutogent arbetssätt. Detta väcker funderingar hos oss gällande hur undersköterskorna arbetar 

för att främja den äldres hälsa med fokus på att stärka det friska utifrån undersköterskornas 

arbetssätt. 

Flertalet av de intervjuade undersköterskorna, i likhet med Christine och Asta, poängterar 

att äldreomsorgen i dagens läge går ut på att fokusera de äldres omsorg med de fysiska 

grundläggande behoven som riktlinje. 

 
De grundläggande i vården prioriteras framför den sociala delen. Ibland bortser jag 
från lite disk eller sopor för att kunna prata några minuter längre (Gina).  

 
Har inte något emot att städa men när det tar av brukarens tid så är det fel (Disa). 
 

 
I citaten ovan lyfter undersköterskorna fram att städ är viktigt till en viss del, men att det hela 

tiden måste ske en avvägning utifrån omsorgstagarens behov i olika situationer. Att enbart 

lägga fokus och prioritera de praktiska arbetsuppgifterna kan medföra att omsorgstagares 

individuella och emotionella behov blir negativt påverkade (James et al. 2013:9; Roos 

2009:60; Franssén 2000:128). Det är därför väsentligt, som undersköterska inom 

äldreomsorgen, att ständigt balansera behoven och inte enbart vara bra på de praktiska 

arbetsuppgifterna utan även fokusera på att skapa en god och meningsfull relation med 

omsorgstagaren (Roos 2009:27). En av de intervjuade undersköterskorna, Felicia, lyfter fram 

att de grundläggande behoven är det som prioriteras inom äldreomsorgen idag, och därför blir 

det personliga mötet lidande. Ovanstående stycke kan vi koppla till båda behovsteorierna, då 

det är västenligt att arbeta både utifrån de grundläggande behoven, i enlighet med Maslows 

behovsteori, men även de sociala behoven, i enlighet med Antonovskys behovsteori, för att på 

så sätt skapa en god omsorg.  

Under majoriteten av intervjuerna lägger flertalet undersköterskor fram bemötande som en 

central aspekt när det kommer till meningsfullhet för de äldre. Undersköterskorna nämner 

vikten av att de enkla vardagliga sakerna som kan ske i mötet i omsorgstagarens hem. De 



	  

47	  
	  

anser att det är en självklarhet att alla yrkesverksamma inom äldreomsorgen har en förmåga 

till ”sunt förnuft”, några exempel som Asta nämner är att ta av sig ytterkläderna vid besök i 

omsorgstagarens hem eller att presentera sig. En av de intervjuade undersköterskorna Britta, i 

likhet med Asta, reflekterar över sunt förnuft men lyfter fram aspekten om att bemötande går 

hand i hand med värdighetsperspektivet.  

 
En kunde inte ens ta av sig jackan eller var för “fin”. Tycker ej att man ska jobba 
inom vården då. Finns brukare som inte har något annat besök och då kan beröring, 
kramar, spela stor roll. Att komma nära den äldre och i viss mån får vara deras 
händer, deras ögon eller vad det nu kan vara (Britta). 

 
Ovanstående citat kan kopplas samman med ett av Gallagher et al. (2008) fyra olika teman 

gällande värdighetsperspektivet(Gallagher et al. 2008:8). De perspektiv författarna lägger vikt 

på, i temat om personalens attityder och beteende, är att de yrkesverksamma är medvetna och 

aktivt arbetar med empati, vänlighet och ett professionellt språk i mötet med omsorgstagaren. 

För att bemötande ska bli så värdigt som möjligt är det betydelsefullt för de äldre att de 

yrkesverksamma lär känna individen och dess individuella behov (Gallagher et al. 2008:8). 

Brittas citat berör värdet av att skapa en god kontakt med omsorgstagaren för att på så sätt 

skapa en tillit mellan omsorgstagaren och undersköterskan. I samband med denna tillit belyser 

Britta i citatet att hon får möjlighet till att vara omsorgstagarens händer och ögon i situationer 

där den äldre behöver lite extra hjälp eller stöttning, detta i arbetet om att bevara en värdig 

omsorg. I citatet beskriver Britta att hon får vara behjälplig i svåra situationer vilket kan 

kopplas till att Brittas hjälp stärker omsorgstagarens hanterbarhet, i enlighet med 

Antonovskys teori om Kasam. Utan Brittas stöttning, tolkar vi, att det troligtvis skulle vara 

svårare för den äldre att hantera situationen. 

Någonting som de intervjuade undersköterskorna nämner, när det gäller att ta hänsyn till 

bemötande och värdighet inom äldreomsorgen, är att ha respekt för omsorgstagares hem 

oavsett om man är yrkesverksam inom hemtjänst eller serviceboende. En av 

undersköterskorna reflekterar över skillnader som hon har kunnat märka av under sin tid som 

yrkesverksam inom äldreomsorgen. 
 

Innan var det nästan som om brukarna bodde på vår arbetsplats, men nu är det mer 
som att vi är gäster i deras hem, tycker jag (Elin). 

 

I ovanstående citat tar Elin upp att hon har märkt av en förändring till de bättre, då hon anser 

att alla undersköterskor på hennes arbetsplats tar hänsyn till äldres boendeformer, vilket på så 

sätt bidrar till att stärka de äldres integritet samt värdighet i deras egna hem. Hon förklarar 
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vidare att tidigare var de äldres hem deras arbetsplats där undersköterskornas arbetsmaterial 

såsom handskar, desinfektionsmedel och inkontinensskydd var mer synligt i hemmet. Elin 

reflekterar vidare över en medveten förändring på hennes arbetsplats, där 

värdighetsperspektivet har bidragit till att större respekt ges till omsorgstagarna i och med att 

osynliggöra undersköterskornas arbetsmaterial. Hon berättar att detta inte blir värdigt för den 

äldre, vid exempelvis besök från anhöriga eller vänner, då den äldre ständigt blir påmind om 

sitt beroende av hjälpinsatser och uppleva att det inte är ens privata zon. I ett annat av 

Gallagher et al. (2008) teman, miljöns betydelse inom vården, lyfter författarna fram hur 

viktigt det är att inte göra miljön, omsorgstagarens hem, till en vårdplats (ibid:8). I likhet med 

respondent Elins utsagor, uppmärksammar författarna omsorgstagarnas hem som deras 

personliga sfär där förståelse för äldres privatliv och integritet är centralt (Gallagher et al. 

2008:8; Moe, Hellzen & Enmarker 2013:737;Tønnesen, Førde & Nortvedt 2009:278). 

Sammanfattningsvis tolkar vi respondenternas citat och utsagor, utifrån både Antonovskys 

och Maslows olika behovsteorier som utgångspunkt. Det vi kan utläsa är dels att de primära 

behoven hos omsorgstagare kommer i första hand för de intervjuade undersköterskorna i 

likhet med Maslows teori, dels att de sociala behoven är en för undersköterskorna given 

förutsättning för att uppnå en god omsorg, i likhet med Antonovskys teori.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

49	  
	  

6.6 Avslutande sammanfattning av resultat och analys 

Nedan redogörs en sammanfattande tabell utifrån studiens olika teman, där även de främsta 

slutsatserna från vartdera tema lyfts fram. Slutsatserna kommer att belysas och reflekteras 

vidare under nästkommande diskussionskapitlet, 7.1 Slutsatser.  

Tabell 2 En tematisk sammanfattande tabell med studiens främsta slutsatser 

 

 
 

Tabell 2 
Sammanfattande slutsatser 

(Illustrerad av studiens författare) 

7. Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi utifrån studiens syfte, att undersöka hur den nationella 

värdegrundens begrepp delaktighet och meningsfullhet tolkas och omsätts av 

undersköterskor, i en kommun i södra Sverige, för att därigenom fördjupa kunskapen om den 

nationella värdegrunden, presentera de slutsatser som studiens resultat och analys visar, med 

utgångspunkt i ovanstående tabell (2). Som avslutande del under studiens slutsatser, med stöd 
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av två olika illustrerade modeller, kommer vi att redogöra för och reflektera kring studiens 

viktigaste slutsats. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning inom studiens ämne samt 

egna reflektioner. 

7.1 Slutsatser 
Studiens resultat visar att det å ena sidan finns ett starkt samband mellan de centrala 

begreppen, delaktighet och meningsfullhet, å andra sidan finns det även ett starkt samband 

mellan behovsprioriteringar och tidsperspektiv inom äldreomsorgen.   

En slutsats som vi kan utläsa från studiens första tema, den nationella värdegrunden, är att 

kommunens tolkade värdighetsgarantier möjliggör strävan mot värdegrundens gemensamma 

mål för de äldre. Alla yrkesverksamma inom äldreomsorgen har inte samma värderingar eller 

tankesätt om hur omsorgen ska bedrivas. Därför är det väsentligt att den nationella 

värdegrunden konkretiseras, genom kommunens värdighetsgarantier, gällande hur 

värdegrunden ska implementeras i omsorgsarbetet.  

En annan slutsats som vi kan utläsa från studiens andra tema om delaktighet och 

meningsfullhet är att begreppen stärker varandras betydelse men även måste anpassas efter 

varje enskild individs behov. I resultatet framkommer det att den äldre måste vara delaktighet 

i sin vardag för att uppleva känslan av meningsfullhet, men även tvärt om, den äldre måste ha 

en känsla av meningsfullhet för att kunna uppleva delaktighet. Begreppens betydelse är olika 

från individ till individ och måste därmed anpassas, av de yrkesverksamma inom 

äldreomsorgen, då de äldre har olika uppfattningar om vilka av deras behov som är mer eller 

mindre viktiga. 

En slutsats som genomsyrar studiens alla olika tema är tidsperspektivet. Resultatet visar att 

det bristfälliga tidsutrymmet är en bidragande faktor vilket försvårar värdegrundsarbetet. 

Tidsperspektivet innebär att undersköterskorna måste göra vissa prioriteringar inom sitt arbete 

och därmed blir vissa arbetsuppgifter påverkade av stress och prioriteras bort, vilket i sin tur 

påverkar arbetsmiljön och de äldres välmående. Tiden tillsammans med behovsprioriteringar 

påverkar de äldres sociala behov och genomförandeplaner vilket resulterar i att 

äldreomsorgens arbetssätt är starkt uppbyggt av rutiner.  

I vårt sista tema, bemötande och värdighetsperspektiv, visas slutsatser om att bevara 

värdigheten i mötet med den äldre. ’’Sunt förnuft’’ lyfts fram som en av de viktigaste aspekter 

när det gäller undersköterskornas bemötande då det innefattar ett vänligt, empatiskt och 

respektfullt arbetssätt. Om omsorgstagaren inte upplever ett gott bemötande blir inte 
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omsorgen värdig, särskilt viktigt är det, som undersköterska, att se de äldres hem som ett hem 

och inte en arbetsplats.   

Den mest betydande slutsatsen som kan dras av studien är att de grundläggande behoven 

prioriteras framför de sociala behoven. Detta beror på det bristfälliga tidsperspektiv som finns 

inom äldreomsorgen och därigenom tvingas undersköterskorna att göra behovsprioriteringar 

när tiden inte räcker till. Modellen nedan presenterar en tolkning av de resultat som studien 

synliggjort gällande undersköterskornas behovsprioriteringar. Modellen är utan inbördes 

ordning och inte procentuellt sammanställd utan belyser endast studiens främsta slutsats. 

Resultatet visar att äldreomsorgen är uppdelad utifrån äldres grundläggande behov och sociala 

behov samt att de grundläggande behoven väger tyngre än de sociala behoven. Ur studiens 

resultat har det framkommit att det finns svårigheter med att omsätta, i det praktiska arbetet, 

den nationella värdegrundens begrepp delaktighet och meningsfullhet. Detta på grund av att 

äldreomsorgen är uppdelat, som nedanstående modell, med fokus på de fysiska 

grundläggande behoven. 

 
Modell 1 

Undersköterskornas behovsprioriteringar  
(Illustrerad av studiens författare) 

 
 

Resultatet som framgår i ovanstående modell visar en stark bild av äldreomsorgens 

uppdelning med fokus på de grundläggande behoven. De intervjuade undersköterskorna har  

även uttrycktett annat, mer önskvärt, tankesätt gällde de grundläggande och sociala behoven.  
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Resultatet visar, i nedanstående modell, att undersköterskornas önskan är att alla behov ska  

vara likvärdiga för att kunna omsätta den nationella värdegrundens begrepp, delaktighet och 

meningsfullhet. 

 

 
 

 
Modell 2 

Undersköterskornas önskan om behovsprioriteringar 
(Illustrerad av studiens författare)  

 
 

I ovanstående modell finns det ingen behovsuppdelning och vi har, utifrån resultatet, benämnt 

de som mänskliga behov istället för grundläggande och sociala behov. Vår tolkning, genom 

undersköterskornas utsagor, är att alla ovanstående behov är väsentliga i strävan om att uppnå 

ett värdigt liv, fyllt av delaktighet och meningsfullhet runt omsorgstagaren.  

7.2 Förslag till vidare forskning 
Som vi tidigare belyst i vår studie, finns det bristfällig vetenskaplig forskning om den 

nationella värdegrunden och dess betydelse i omsorgsarbetet. Med detta i beaktande vill vi 

lyfta fram förslag till fortsatt forskning.  
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Vi har tidigare kommit fram till att de grundläggande behoven prioriteras inom 

äldreomsorgen, med utgångspunkt i Maslows- och Antonovskys behovsteorier samt resultatet 

av de intervjuade undersköterskornas utsagor. Vi reflekterade kring om inte en omsorgstagare 

får sitt sociala behov tillgodosett kan det resultera i att omsorgstagaren känner en bristande 

motivation för andra grundläggande behov exempelvis matintag. Detta resultat får oss att 

ställa frågan, om man skiftar på det, kan tillgodoseendet av de sociala behoven bidra till en 

större motivation för de grundläggande behoven?   

Tidsperspektivet har även varit ett genomgående tema i hela vår studie och 

problematiserats utifrån tidigare forskning samt de intervjuade undersköterskornas utsagor. 

Det har framkommit att tiden är en avgörande aspekt inom äldreomsorgen, särskilt för att 

uppnå delaktighet och meningsfullhet. Majoriteten av de intervjuade undersköterskorna 

uttrycker att tiden är bristfällig för att utföra andra arbetsuppgifter än de grundläggande 

behoven. En annan aspekt är Franssén (2000) tidigare forskning, samt en av 

undersköterskornas utsagor, belyser att tiden finns om man prioriterar rätt. Därmed anser vi 

att det skulle vara av intresse att forska vidare om tidsprioriteringar inom äldreomsorgen.  

Avslutningsvis, utöver ovanstående förslag på vidare forskning, vill vi även 

uppmärksamma att det hade varit av betydelse att lyfta fram omsorgstagares synsätt angående 

delaktighet och meningsfullhet inom äldreomsorgen, detta med ett etiskt förhållningssätt i 

beaktande.  

7.2 Avslutande reflektioner 

Utifrån studiens resultat och vår främsta slutsats, att de grundläggande behoven prioriteras 

framför de sociala behoven, har vi i likhet med undersköterskorna en önskan om att alla de 

äldres behov prioriteras och är likvärdiga. Genom hela studiens gång har vi fått kunskap om 

vikten av att tillgodose de sociala behoven för att bevara värdigheten och en god hälsa i 

omsorgstagarens liv, något som vi anser är av stor betydelse. Den nationella värdegrunden 

betonar detta, genom sina begrepp delaktighet och meningsfullhet, men vi har utifrån vårt 

resultat kommit fram till att begreppen inte omsätts på rätt sätt i enlighet med dess riktlinjer. 

Studiens resultat återspeglar verkligheten inom äldreomsorgen, där en av de intervjuade 

undersköterskorna lyfter fram… 

 

[…] här vårdar vi deras kroppar men inte deras själar… 
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Bilaga A 
Informationsbrev till områdeschef 
Hej (områdeschefens namn)! 

 

Vi heter Louise Carlén och Pian Persson och är studenter på socionomprogrammets sjätte 

termin på Linnéuniversitetet, Kalmar. Vi skriver under vårterminen en kandidatuppsats vars 

syfte är att fördjupa kunskapen om hur den nationella värdegrundens centrala begrepp, 

meningsfullhet och delaktighet tolkas och omsätts av undersköterskor i det vardagliga 

praktiska arbetet inom äldreomsorgen i en kommun i södra Sverige. Det är därför vi vänder 

oss till dig som är områdeschef inom äldreomsorgen.  

 

Vi är tacksamma om du vill hjälpa oss att komma i kontakt med undersköterskor som kan 

tänka sig att delta i en individuell intervju i cirka 45 minuter. 

 

Vår studie genomförs i äldreomsorgen, Karlskrona kommun men det kommer inte att framgå 

i vår uppsats. Det är endast vi och vår handledare Kerstin som kommer att ta del av det 

insamlade materialet. 

 

Tack för du tar dig tid att läsa igenom detta och vi hoppas att du har möjlighet att hjälpa oss! 

Med vänliga hälsningar, Louise Carlén och Pian Persson 

 

 

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

Kerstin Arnesson.  

 

 

 
 

 

Pian Persson 

Pp222at@student.lnu.se 

0708-29 11 69 

Louise Carlén 

Lc222ds@student.lnu.se 

0733-18 84 48 

Kerstin Arnesson 

Kerstin.arnesson@lnu.se 
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Informationsbrev till undersköterska 
Hej (undersköterskans namn)! 

Vi heter Louise Carlén och Pian Persson och är studenter på socionomprogrammets sjätte 

termin på Linnéuniversitetet, Kalmar. Vi skriver under vårterminen en kandidatuppsats vars 

syfte är att fördjupa kunskapen om hur den nationella värdegrundens centrala begrepp, 

meningsfullhet och delaktighet tolkas och omsätts av undersköterskor i det vardagliga 

praktiska arbetet inom äldreomsorgen i en kommun i södra Sverige. Vårt fokus riktas därför 

mot ditt perspektiv för att vi anser att det är du i din yrkesroll som har en stor daglig kontakt 

med omsorgstagare. 

 

Vi är väldigt tacksamma för din medverkan, då dina erfarenheter och upplevelser är av stor 

vikt för att vi ska kunna genomföra vår studie. Din medverkan i studien är frivillig och vi 

kommer att anonymisera dina personliga uppgifter såsom ålder, kön, namn och arbetsplats i 

uppsatsen. Dessa uppgifter kommer enbart användas utav oss och vår handledare Kerstin 

Arnesson och kommer att förstöras efter att studien är klar. Du kan när som helst välja att 

avbryta din medverkan och välja att inte svara på frågor som du inte vill eller har möjlighet 

att svara på. Under intervjutillfället (cirka 45 minuter) kommer vi, med ditt godkännande, att 

använda oss av ljudupptagning, detta för att kunna säkerställa att vi fullständigt återger vad 

som sagts under samtalet.  

 

Återigen, vi uppskattar din medverkan i vår studie! 

Med vänliga hälsningar, Louise Carlén och Pian Persson 

 

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

Kerstin Arnesson.   

 

Pian Persson 

Pp222at@student.lnu.se 

0708-29 11 69 

Louise Carlén 

Lc222ds@student.lnu.se 

0733-18 84 48 

Kerstin Arnesson 

Kerstin.arnesson@lnu.se 

0733-80 01 44 
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Bilaga C 
Intervjuguide 
Undersköterskor i en kommun i södra Sverige. 

 

Grundläggande frågor 

• Hur många år har du varit yrkesverksam inom äldreomsorgen? 

• Hur länge har du varit yrkesverksam på din nuvarande arbetsplats? 

• Efter att du fick ta del av informationsbrevet, har du diskuterat ämnet värdegrund med 

någonpå arbetsplatsen?  

Tema: Den nationella värdegrunden 
”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv 

och kännavälbefinnande (värdegrund)” (5 kap. 4§ SoL) (Socialtjänstlagen)” 

• Känner du igen det här citatet?  

• På vilket sätt har du fått/får ta del av den nationella värdegrunden eller kommunens 

värdighetsgarantier? Utbildning, föreläsning, personalmöten etc. 

• Tycker du att det behövs en värdegrund inom äldreomsorgen, motivera gärna.  

• Hur anser att du och din arbetsgrupp arbetar utefter ett värdegrundsperspektiv för att 

motverka social isolering?  

• Vilka fördelar respektive nackdelar kan en gemensam värdegrund betyda i mötet med 

omsorgstagare?  

Tema: Delaktighet 

• Med vilka ord skulle du beskriva delaktighet i omsorgen? 

Vad innebär orden för dig?  

• Hur ser du på begreppet delaktighet utifrån din yrkesroll?  

• Hur arbetar du efter begreppet i ditt praktiska arbete och kan du beskriva en situation 

där delaktighet varit av betydelse?  

• Vad möjliggör respektive försvårar arbetet med delaktighetsperspektivet på din 

arbetsplats? 
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Tema: Meningsfullhet  

• Med vilka ord skulle du beskriva meningsfullhet i omsorgen? 

Vad innebär orden för dig?  

• Hur ser du på begreppet meningsfullhet utifrån din yrkesroll? 

•  Hur arbetar du efter begreppet i ditt praktiska arbete och kan du beskriva en situation 

där meningsfullhet varit av betydelse?  

• Vad möjliggör respektive försvårar arbetet när det kommer till meningsfullhet bland 

omsorgstagarna på din arbetsplats? 

• Är det något du skulle vilja ta upp som du anser vara speciellt viktigt eller något som 

du tycker att vi missat?  

 

	  


