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Abstract    

The aim of this literature overview was to map out the factors that can help older people feel 

autonomy even though they are dependent on others. Based on the selected research literature, 

we focused on three themes; the informal and formal care givers importance, 

choice/participation and quality of life. The overview was interpreted hermeneutically. The 

results have shown that both informal and formal caregivers have a significant impact on 

older people's experience of autonomy. Elderly people´s autonomy was also affected by 

physical health and the experience to be acknowledged and have control over their own lives. 

Both participation, quality of life and being able to remain in their home, was contributing 

factors to autonomy. Elderly people felt that they were not involved in decision making 

regarding how help should be organized. The results have been analyzed with the help of 

power theory and ageism. 
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Sammanfattning  

Syftet med denna selektiva kunskapsöversikt var att belysa de faktorer som kan bidra till att 

äldre människor känner autonomi och möjlighet att själva påverka sina liv trots att de är i 

beroendeställning till andra för att klara sin allmänna dagliga levnad. Utifrån den valda 

forskningslitteraturen fokuserade vi oss på tre teman; formella och informella omsorgsgivares 

betydelse för autonomi, valmöjlighet/delaktighet samt livskvalitet. Kunskapsöversikten 

tolkades sedan hermeneutiskt. Resultatet påvisade att både informella och formella 

omsorgsgivare har en stor betydelse för äldres upplevelse av autonomi, där integritet och 

självbestämmande var ledorden. Äldre människor upplever inte delaktighet i 

omsorgssituationer eller i handläggningsprocessen. Resultatet påvisade att autonomin 

påverkas av fysisk hälsa samt upplevelse av att bli bekräftad och ha kontroll över sin egen 

livssituation, vilka kan ha en inverkan på den upplevda livskvaliteten. Avseende delaktighet 

och livskvalitet var hemmet en bidragande faktor till autonomi. Resultatet analyserades med 

hjälp av maktteori samt ålderism. 
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Förord 

Vi har valt att skriva den här uppsatsen om äldres autonomi då vi tycker att det är en viktig 

aspekt inom äldreomsorgen för aktörer, anhöriga och övriga inom området. Uppsatsen har 

gett oss ökad förståelse för autonomins betydelse för äldre, vilket vi kommer att ha nytta av i 

vårt kommande yrkesliv. 

Vi vill rikta ett stort tack till våra närmaste som har stått ut med vårt intensiva skrivande och 

funderande under den här perioden. Ni har möjliggjort att vi kunnat fokusera oss på denna 

uppsats. Tack även till vår handledare Fereshteh Ahmadi, som har givit oss råd och 

anvisningar under vårt uppsatsskrivande. 

Citatet som vi använt som vår titel på den här uppsatsen kommer från Heathcotes (2000) 

studie om hur ålder och åldrande påverkar hur äldre människor uppfattar betydelsen av 

autonomi. Vi har valt att använda oss utav det då vi finner att det är en målande beskrivning 

av hur vissa äldre människor upplever betydelsen av autonomi. 

 

Gävle 10 januari 2013 

 

Elin Gustavsson och Helena Sjöblom 
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1 Inledande avsnitt 

Under följande avsnitt redovisas varifrån inspirationen hämtats för att skriva uppsatsen. 

Vidare kommer skildring av uppsatsens syfte, frågeställningar och valda teman. Kapitlet 

avslutas med att redogöra för uppsatsens relevans för det sociala arbetet samt uppsatsens 

disposition. 

1.1 Inledning 

Denna uppsats fokuserar på autonomi inom äldreomsorgen. Inspiration till att skriva om detta 

ämne har vi till stor del hämtat ifrån Skau samt Dunér och Nordströms böcker om makt och 

biståndshandläggning. Vi har även under vår studietid funderat och diskuterat kring äldre 

människors självbestämmande i olika situationer. 

Det bedrivs en hel del forskning kring betydelsen av äldres autonomi runt om i världen, 

framför allt i väst där det individualistiska synsättet är mer utbrett än i andra delar av världen. 

Det finns i forskningen en rad olika ståndpunkter om varför autonomi är viktigt för äldre och 

vad som anses förstärka respektive minska äldre människors möjlighet till självbestämmande 

och autonomi. Inom vård- och omsorgssektorn finns ofta olika etiska aspekter att ta ställning 

till som gör att vi bedömer att behovet av kunskap kring autonomiprincipen och dess 

förutsättningar och konsekvenser är stort. Denna kunskapsöversikt fokuserar därför kring de 

faktorer som forskare inom området anser bidrar till respektive förhindrar att äldre människor 

i behov av hjälp och stöd från andra känner autonomi.     

1.2 Problemformulering  

Äldre människor kan uppleva ett minskat oberoende samt en minskad kontroll över sina egna 

liv då de genom hög ålder eller funktionsnedsättning kan ha behov av hjälp av andra 

människor för att klara sin dagliga levnad. Detta kan innebära att äldres upplevelser av 

självbestämmande och autonomi begränsas. Vi finner därför att det är av relevans att belysa 

vilka faktorer som gör att äldre känner autonomi.     

I denna uppsats ställer vi oss frågan - hur kan samhällets olika vård- och omsorgsalternativ 

bidra till att bevara autonomi och självbestämmande för äldre människor i deras vardag samt 

är autonomi viktigt för äldre människor i behov av andras omsorg och i så fall varför? 

1.3 Syfte 

Syftet är att belysa och beskriva vilka faktorer som bidrar till och påverkar att äldre människor 

känner autonomi. 

1.4  Frågeställningar 

 Varför är äldres autonomi viktig? 

 Vilken betydelse har autonomi för äldre i äldreomsorgen? 

 Vilka faktorer bidrar till respektive begränsar äldres autonomi i äldreomsorgen? 
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1.5 Teman 

Vi kommer att utifrån den valda forskningslitteraturen fokusera på följande tre teman: 

 Formella och informella omsorgsgivares betydelse för äldres autonomi 

 Valmöjlighet/delaktighet för äldre i äldreomsorgen 

 Livskvalitet  

1.6 Koppling till socialt arbete 

Det sociala arbetet innebär att socialarbetare möter människor som behöver hjälp i någon 

form, ofta i samband med att en förändring har skett i deras liv. Detta gör att socialarbetare 

måste kunna bemöta människor som befinner sig i känslomässigt och ibland etiskt svåra 

situationer på ett sätt som så långt som möjligt bibehåller den äldres känsla av autonomi och 

kontroll. I Socialtjänstlagens (SFS 2001:453) 1 kap. 1§ står det att socialtjänsten ”skall bygga på 

respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet”. Detta kan ibland tyckas vara svårt att 

kombinera med kommunala riktlinjer, samt att de bistånd som går att ansöka om, ofta har en 

förbestämd utformning. Lagen om valfrihetssystem (SFS 2008:962) innebär att den äldre kan 

välja utförare av tjänster men det kan diskuteras huruvida detta påverkar utformningen av 

tjänsten efter äldres behov och önskemål. 

1.7 Disposition 

 

Uppsatsen är indelad i sju avsnitt. Uppsatsen inleds med att presentera för läsaren uppsatsens 

syfte, problemformulering, frågeställningar samt valda teman. Avsnittet avslutas med att 

redogöra för uppsatsens disposition. I det andra avsnittet beskrivs tidigare forskning inom 

området autonomi, förståelseram för att öka förståelsen kring uppsatsens ämne, centrala 

begrepp i uppsatsen samt den lagstiftning som anses vara relevant för uppsatsen. I det tredje 

avsnittet beskrivs de två valda teoretiska perspektiven som sedan används i analysen av de 

valda primärdokumenten och dess teman. I det fjärde avsnittet beskrivs vilken 

vetenskapsfilosofisk ansats och forskningsdesign som använts i uppsatsen samt författarnas 

förförståelse. Sedan följer redogörelse av tillvägagångssättet i datasökningar, avgränsningar 

och urval i uppsatsen, hur primärdokumenten analyserats samt uppsatsens reliabilitet, validitet 

och generaliserbarhet. I det femte avsnittet presenteras de primärdokument som uppsatsen 

baseras på. I det sjätte avsnittet redogörs för de resultat som framkommit efter analysen av 

primärdokumenten utifrån de tre utvalda temana. Varje tema analyseras enskilt utifrån de 

valda teorierna. I det sjunde avsnittet följer en avslutande diskussion och helhetsanalys kring 

uppsatsen och dess resultat samt förslag på fortsatt forskning inom området. Uppsatsen 

avslutas med en litteraturförteckning samt den intervjuguide som använts vid läsning av det 

empiriska materialet. 

I uppsatsen kommer pronomen som vi och vår att återfinnas, och med det åsyftas 

uppsatsförfattarna. 
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2 Bakgrund  

I följande avsnitt beskrivs tidigare forskning inom området autonomi samt en förståelseram 

för att öka förståelsen kring uppsatsens ämne. Vidare redogörs för centrala begrepp i 

uppsatsen samt den lagstiftning som anses vara relevant i uppsatsen.  

2.1 Tidigare forskning 

I våra sökningar efter empiri kring autonomi, fann vi en mängd forskning varav vi redogör för 

en del nedan. Vi har tagit med utredningar, rapporter och forskning som vi funnit refererade 

till i andra uppsatser och forskning. 

 

En av de studier som belyste autonomi var gjord av Brocklehurst och Dickinson (1996). 

Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning äldre människor som bor på 

vårdhem kan utöva autonomi. Studien var en del av ett forskningsprojekt inom 17 stycken 

vårdhem samt sjukhus, där totalt 298 personer granskades utifrån ett granskningssystem, 

CARE. CARE-systemet är utarbetat efter riktlinjer med syftet att ge en högkvalitativ vård och 

innefattar nio områden, där autonomi är ett utav dem. Utifrån granskningssystemet finns det 

två aspekter av autonomi som omfattas av granskningen; organisationens riktlinjer, struktur 

och rutiner samt en patientbaserad aspekt som innefattar vilka processer inom vården som 

åstadkommer individuell autonomi. Resultaten visade att de flesta vårdhem hade rutiner som 

möjliggjorde att de boende kunde utöva sina valmöjligheter, exempelvis genom att ge 

synpunkter på de tjänster som utfördes. De rutiner som möjliggjorde för boende att utöva sina 

valmöjligheter på vårdhem, inkluderade bland annat att få besök, att kunna nyttja sina egna 

pengar samt att själv bestämma sina uppstignings- och läggningstider. Generellt var de äldre 

nöjda med dessa rutiner och sina valmöjligheter. Individuella vårdplaner fanns på de flesta 

vårdhem men granskningen påvisade brister, exempelvis saknades en kontaktperson hos mer 

än hälften av personerna på boendena. 

 

Hwang et al. (2006) har gjort en studie där syftet var att undersöka faktorer som kan relateras 

till äldre människor på äldreboende. Författarna har gjort en både kvantitativ och kvalitativ 

studie där tillvägagångssättet var frågeformulär och intervjuer av 121 personer som var äldre 

än 64 år. Resultaten visade att upplevd autonomi påverkas av flera individuella faktorer så 

som socialt stöd, fysisk förmåga, livsattityd samt utbildningsnivån hos äldre på boende. 

Författarna fann att socialt stöd från andra människor, främst vänner, gjorde att de äldre 

upplevde en högre grad av autonomi. Författarna fann även att utbildningsnivån påverkade 

äldres autonomi i form av motivation till att förbli autonoma personer, där de med högre 

utbildningsnivå uppvisade mer motivation. De äldre i studien försökte bibehålla sin fysiska 

förmåga så långt som möjligt, då den förmågan kan likställas med att vara fri och självständig. 

Attityden hos äldre har också en inverkan, där äldre med en positiv attityd ansågs uppleva en 

högre grad av autonomi. Författarna påpekar att äldre människor som har en låg grad av 

upplevd autonomi är i behov av ett mångfacetterat stöd, till exempel för att kunna uppnå en 

positivare syn på livet.  
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Moody (1998) beskriver i en artikel att äldre människor ofta ses som inkompetenta och som 

någon som kan ses men inte höras. I olika situationer och oberoende av intentionen, blir äldres 

värdighet kränkt utav människor runt omkring dem och författaren menar vidare att det finns 

ett större begrepp och djupare perspektiv än autonomi, nämligen det multidimensionella 

begreppet värdighet. Författaren menar att diskussionen kring autonomi och paternalism samt 

värdighet är en viktig del inom äldreomsorg och socialt arbete. 

 

I en artikel skriven av Boyle (2008) redogörs för huruvida författaren anser om det behövs en 

utökad lagstiftning för att ytterligare stärka äldres rätt till självbestämmande. Författaren 

menar att autonomi är en mänsklig rättighet men att det för vissa äldre människor kan 

innebära svårigheter att uppnå. Psykisk hälsa och kognitiv förmåga är krav för att uppnå ett 

minimimått av autonomi. För äldre med till exempel demenssjukdom kan detta bli 

problematiskt, men det kan fortfarande finnas ett behov för dem att vara autonoma. Psykisk 

hälsa som exempelvis depression och livskvalitet kan vara faktorer som påverkas negativt av 

att äldres autonomi på något sätt förnekas. Författaren betonar att det krävs forskning och 

utökat utrymme i en politisk kontext för att belysa behovet av och rätten till autonomi. 

 

År 2007 utformades en utredning på uppdrag av regeringen som fick namnet 

Värdighetsutredningen (SOU 2008:51) med nationella mål för äldreomsorgen och politiken. 

Syftet med utredningen var att åstadkomma förslag om en värdighetsgaranti som var tänkt att 

åskådliggöra äldreomsorgens uppgifter samt definiera äldre och deras anhörigas förväntningar 

på samhällets äldreomsorg. I utredningen redogörs för tre primära förutsättningar för 

äldreomsorgen, vilka är att äldre ska ha rätt till självbestämmande och integritet, trygghet 

samt möjlighet att utforma sitt eget liv utan begränsningar. Vissa äldre människor har svårt att 

på egen hand utöva dessa rättigheter, exempelvis demenssjuka eller dem som saknar ett 

socialt nätverk. Äldres inflytande över sitt eget liv kan begränsas utifrån flera faktorer så som 

omsorgspersonalens förhållningssätt, biståndsbedömningars utformande samt lokala 

prioriteringar. Utredningen tar fasta på äldres värdighet, och menar att det bör finnas ett 

synsätt inom äldreomsorgen som tar äldres rätt till ett värdigt liv samt äldres behov av 

välbefinnande i beaktande, vilket en gemensam värdegrund skulle kunna bidra till.  

Degenholtz et al. (2008) beskriver en longitudinell studie där syftet är att åskådliggöra äldres 

upplevelser gällande livskvalitet. Genom intervjuer samt kvantitativt insamlad data belyser 

studien även äldres upplevelser om hur det fungerar på vårdhem. Studien fann att ett flertal 

faktorer så som autonomi och trygghet har en central roll avseende hur äldre upplever sin 

livskvalitet. 

 

Netuveli och Blane (2008) har gjort en kunskapsöversikt som handlar om äldre människors 

livskvalitet. Syftet var att åskådliggöra hur begreppet livskvalitet beskrivs av äldre människor 

i den vetenskapliga litteraturen. Resultatet visade att äldre människor upplevde att de hade en 

god livskvalitet beroende på faktorer som sociala kontakter, hälsa, attityder och ekonomiska 

förutsättningar. De äldres bedömningar om deras egen livskvalitet påvisade att åldrande inte 

har någon negativ effekt på livskvaliteten. Författarna menar att faktorer som anpassning och 

motståndskraft kan bidra till upplevelsen och upprätthållandet av en god livskvalitet. 
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Dunér (2007) har gjort en studie som handlar om äldre människor som inte längre kan klara 

sig på ett självständigt sätt och hur deras hjälp utformas, där syftet var att få en ökad förståelse 

kring detta område. Frågeställningen var att ta reda på hur människor med olika perspektiv 

tänker och agerar i processen att organisera den hjälp som den äldre är i behov av. Författaren 

har gjort en kvalitativ studie bestående av fyra tidigare studier som baseras på dessa fyra olika 

perspektiv; äldres, informella och formella omsorgsgivares samt biståndsbedömares 

perspektiv. Det empiriska materialet består av kvalitativa intervjuer samt deltagande 

observationer. Resultaten visade att äldre människor försöker bibehålla kontroll och 

oberoende i sin vardag, och när de behöver hjälp används olika strategier för att bibehålla 

kontrollen och autonomin. De formella och informella nätverken/omsorgsgivarna är även en 

bidragande faktor till att äldre människor upplever autonomi, även om den äldre var i behov 

av hjälp från andra människor. Biståndsbedömaren använde sig av olika tekniker som hjälpte 

dem att avväga mellan krav och förväntningar och lät sitt professionella handlingsutrymme 

påverkas av organisatoriska och administrativa riktlinjer istället för att möta den äldres 

individuella behov. Äldres anhöriga upplevde ambivalens i sin relation med den äldre och 

ansågs fungera som en förbindelse mellan den äldre och den formella omsorgen. Författaren 

konstaterar att både de informella och formella omsorgsgivarna var viktiga resurser gällande 

hjälp till äldre människor och menar att metoder kring detta område bör beaktas ytterligare. 

 

Sasson (2008) har gjort en studie där socialarbetarens mångtydiga roll åskådliggörs, vilken 

ofta innebär att hantera olika intressekonflikter. Studien är gjord som en fallstudie där ett 

etiskt dilemma, en äldres önskemål ställs emot de professionellas bedömning av situationen. 

De teman som studien berör är framförallt autonomibegreppet samt det paternalistiska synsätt 

som olika omsorgsprofessioner kan representera. För att analysera det etiska dilemmat valde 

författaren att använda sig av deontologisk och utilitaristisk teori. Resultatet visade att 

socialarbetare måste kunna behärska en rad olika kunskapsområden och ha en bred teoretisk 

kunskap för att kunna tillvarata den äldres behov och dennes önskemål samt maximera dennes 

möjligheter till självbestämmande.  

 

I regeringens proposition 1987/88:176 betonades det att det är individens önskan och behov 

som ska styra verksamheten och inte individens behov som ska ackommoderas efter det 

existerande utbudet av insatser. Lindelöf och Rönnbäck (2004) skrev en avhandling vars syfte 

var att åskådliggöra handläggningsprocessen samt belysa biståndshandläggarens yrkesroll 

som gräsrotsbyråkrat. Genom flera studier fann författarna att bedömningen av äldres behov 

och beslutsfattande inte alltid stämmer överens med hur lagstiftningen ser ut, där lokala 

riktlinjer istället har fått påverka besluten. De lokala riktlinjerna samt en alltmer 

standardiserad handläggning har bidragit till att den individuella behovsprövningen har blivit 

en insatskatalog, där äldres ansökan om insatser justeras för att stämma överens med de 

befintliga insatserna som verksamheten har.  
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2.2 Förståelseram rörande autonomi  

Enligt Nordenfelt (2010) kommer den huvudsakliga betydelsen av ordet autonomi från två 

grekiska ord; auto, vilket betyder själv, samt nomos som motsvarar regel eller lag. Filosofen 

Kant beskrev att människor har autonomi till skillnad från djur och därmed makten att 

uppföra vissa regler för sig själva, genom etik och rättsliga regler. Genom den moderna 

medicinska etiken har autonomi kommit att bli ett universellt begrepp som står för makt, 

frihet samt oberoende. Autonomi har blivit synonymt med individens förmåga att kunna fatta 

sina egna beslut och människor är förpliktigade till att respektera detta. Inom äldreomsorgen 

samt hälso- och sjukvården är autonomi en viktig del i arbetet med äldre och sjuka människor. 

Nordenfelt (2007) menar också att det finns kollektiv autonomi, exempelvis par där ena 

parten har en demenssjukdom och de har då en gemensam autonomi, vilket innebär att de 

fattar gemensamma beslut. 

Nordenfelt (2010) beskriver den paternalistiska synen på autonomi, som innan andra 

världskriget dominerade inom den medicinska vården. Författaren diskuterar att om det i vissa 

situationer är rätt att kränka en människas autonomi för att öka dennes framtida autonomi. 

Författaren exemplifierar att inom vårdsektorn kan personalen påtvinga patienten en 

behandling som då kränker patientens autonomi, men menar att utan den specifika 

behandlingen kommer patienten inte i framtiden att inneha någon autonomi och därmed 

berättigas behandlingen. Nordenfelt ställer frågan om den autonomi som kränks nu är 

detsamma som den framtida autonomin och menar att slutsatsen är att det finns skillnad 

mellan dessa två tillämpningar av begreppet autonomi. Rätten till autonomi kan ses som något 

avgränsat, till exempel rätten till att besluta avseende en specifik sak, medan skapandet av 

autonomi syftar till en mer allmängiltig förmåga att fatta beslut.  

Autonomibegreppet kan därmed ses som antingen en teoretisk egenskap eller en normativ 

egenskap, d.v.s. människans egenskap eller dennes rätt till egenskapen. Genom att kränka en 

människas autonomi, kränks även rätten att inneha autonomi. När autonomin istället ska höjas 

ökas inte rätten till autonomin utan istället ökar omfånget av en specifik teoretisk egenskap 

som individen disponerar över. Den teoretiska egenskapen autonomi innebär självstyre vilket 

innebär förmågan och friheten att handla och fatta beslut utan att bli tvingad till detta. 

Författaren menar vidare att frihetsbegreppet kan ses som att människan inte ärtvingad av 

några mänskliga eller icke-mänskliga externa faktorer. För att ses som en autonom person, 

enligt Nordenfelt (2010), får inte denne vara påverkad av inre faktorer så som onykterhet, 

eftersom personen då inte har en fri vilja att agera. Blennberger (2005) beskriver att vissa 

situationer begränsar individens självbestämmande så som politiska beslut och 

tvångsomhändertaganden av exempelvis personer med missbruksproblematik.  

Blennberger (2005) beskriver att det inom den biomedicinska etiken finns fyra etiska 

principer som grundlades av Beauchamp och Childress i början på 1980-talet och som sedan 

dess har tillämpats i stor utsträckning, bland annat inom det sociala arbetet. Det sociala 

arbetets utgångspunkt ska bestå av att människor ska själva få fatta beslut rörande sitt egna 

liv. Beauchamp och Childress (2009) benämner en av dessa fyra etiska principer som 

självbestämmande- eller autonomiprincipen. Principen innebär att individen ska kunna fatta 
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sina egna beslut och agera efter sina personliga värderingar utan tvång och begränsningar. Att 

respektera andra individers autonomi kräver i sin tur ett respektfullt agerande, vilket 

författarna menar kräver mer än att blanda sig i andra individers liv och agerande, utan 

innebär även i vissa situationer hjälp till att upprätta eller bibehålla andra individers 

möjligheter till autonomi. Individens självbestämmande får därmed inte hindra andra 

människors chans till självbestämmande. Enligt Dunér och Nordström (2005) är 

autonomiprincipen starkt sammankopplad med en människas integritet och vårt samhälle 

bygger på etiska principer som säger att en människas värderingar, privatliv och önskningar 

inte får kränkas. 

2.2.1  Hälsa och livskvalitet 

Nordenfelt (2007) beskriver hur förhållandet mellan autonomi och olika begrepp ser ut utifrån 

ett holistiskt perspektiv, som betraktar människan som en helhet. En människas hälsa är av 

stor betydelse för dennes autonomi avseende besluts- och handlingsförmåga. Nordenfelt 

menar dock att besluts- och handlingsförmågan vid vissa tillfällen kan behöva specifik 

kunskap och tillfälle till beslut och dessa faktorer hänger inte alltid samman med en bra hälsa. 

Enligt Nordenfelt (2007) kan autonomi även relateras till begreppet livskvalitet. Författaren 

beskriver livskvalitet inom vård- och omsorgssektorn som ett tillstånd som har samband med 

hälsa och yttre faktorer, och som beskriver hur människan uppfattar sin livssituation. 

Författaren menar att om en människas önskan om att vara autonom gällande beslut och 

handlingar uppfylls, så har ett betydelsefullt villkor för en hög livskvalitet blivit förverkligat. 

Vidare kan individens rätt till autonomi respekteras av andra människor, vilket kan göra att 

individen tillförsäkras sin förmåga till beslut och handling samt blir sedd och respekterad för 

sin status som människa. Detta kan vara en bidragande faktor till hög livskvalitet. 

2.2.2  Integritet 

Nordenfelt (2010) beskriver även att begreppet integritet är nära sammankopplat med 

autonomi. Integritet, som kommer från det latinska ordet integer, betyder hel eller oskadd och 

innebär att om en människas integritet kränks, så kränks dennes helhet eller identitet och far 

då illa. Kränkningar av identiteten kan exempelvis innefatta fysiska kränkningar i form av 

slag, nedsättande behandlingar inom sjukvården samt intrång i individens privata sfär. Genom 

att respektera en människas integritet kan det ses som en del av att respektera dennes rätt till 

att fatta egna beslut (autonomi). Blennberger (2005) tar även upp att integritetsbegreppet 

innefattar ett respektfullt och jämlikt bemötande, även om det skulle finnas en maktskillnad i 

mötet eller relationen mellan människor. 

2.2.3 Värdighet 

Nordenfelt (2010) beskriver även begreppet värdighet, vilket kan ses som ett grundläggande 

värde som bör respekteras både av individen samt av andra människor. Enligt flera etiker bör 

respekten vara grundläggande inom hälso- och sjukvård samt inom äldreomsorg. Det finns 

flera definitioner av värdighet och Nordenfelt beskriver fyra typer i sin analys av begreppet; 

värdighet som merit, vilket innefattar individens sociala ställning, värdighet som moralisk 
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resning, vilket kan ses som ett värdigt beteende, identitetsvärdighet, samt människovärdet 

vilket existerar hos alla människor. De fyra typerna har vissa gemensamma nämnare. 

Identitetsvärdighet är, enligt Nordenfelt, en av de viktigaste typerna av värdighet avseende 

sjukdom eller åldrande. Denna typ av värdighet har en nära relation med den självaktning och 

respekt som finns i individens kropp och själ, och i vissa fall är den även bunden till dennes 

självbild. Värdigheten kan försvinna och komma tillbaka på grund av andra människors 

agerande samt på grund av förändringar i individens kropp eller intellekt. Blennberger (2005) 

menar att utifrån Nordenfelts fyra begreppsdefinitioner har han kompletterat och urskilt sex 

olika dimensioner av begreppet värdighet.  

Vi har i denna uppsats valt att använda begreppen självbestämmande och autonomi som 

synonymer då vi finner att de båda syftar på människans rätt att handla och fatta egna beslut. 

2.3 Centrala begrepp  

2.3.1  Äldre och åldrande 

Berg (2007) beskriver att vetenskapen om åldrandet, gerontologin, skildrar bland annat vilka 

faktorer som påverkar åldrandet, vad som innebär ett lyckligt åldrande samt vad det är som 

gör att människor åldras. Åldrandet är en långsam och progressiv process som ofta tillskrivs 

negativa egenskaper men som ändock är en naturlig del i en människas livslopp. Giddens 

(2007) menar att socialgerontologin studerar kontinuerliga förändringar i en samhällelig 

kontext, där människan och dennes åldrande förändras med samhället, vilket gör att kontentan 

av att vara gammal ständigt får nya betydelser. Berg (2007) menar att det inte finns någon 

allmän definition på vad åldrande är. En av de mest vedertagna definitionerna på åldrande 

beskrevs av en biolog vid namn Strehler på 1980-talet. Strehler menade att det finns vissa 

krav som ska vara uppfyllda för att ses som åldrande; förändringarna hos människan måste 

vara skadliga, långsamma, bero på faktorer från den inre miljön samt vara universella. Det 

sistnämnda kravet, menar Berg, är inte korrekt eftersom forskning har påvisat stora skillnader 

mellan olika individer. Olika inriktningar fokuserar på olika perspektiv, där biologiska 

förklaringar åsyftar försämring och ärftliga förhållanden. Enligt Berg (2007) är de 

psykologiska och sociala orienterade definitionerna fokuserade på förändringar som uppstår 

med en ökad kronologisk ålder och där miljöfaktorer kan ha en påverkan i åldrandet. 

Berg (2007) beskriver att ett av de mest förekommande sätten att ange en människas ålder är 

via den kronologiska åldern. Alla människor är dock individer och åldrandet kan skilja sig 

dem emellan, och därför finns det även andra typer av ålder; biologisk, psykologisk samt 

social ålder. Enligt Giddens (2007) innefattar biologisk ålder exempelvis försämrad syn och 

hörsel, psykologisk ålder utgörs av bland annat försämrad minnes- och inlärningsförmåga 

samt social ålder som innefattar de roller och värderingar som finns i samhället för en specifik 

kronologisk ålder. Fristedt (2011) beskriver även en annan typ av ålder; funktionell ålder, 

vilken innefattar de variationer som finns hos olika individer med samma kronologiska ålder 

och hur dessa personer fungerar i vardagen. Enligt Berg (2007) finns det även indelning av 

äldre, de yngre äldre och de äldre äldre. Det sedvanliga synsättet är dock att ålderdomen 

startar i slutet av 60-årsåldern. 
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Vi har valt i den här uppsatsen att utgå från ett traditionellt synsätt på begreppet äldre, och 

väljer att benämna människor som äldre vilka innehar den kronologiska åldern 65 år och 

äldre.  

2.3.2 Formell och informell omsorg   

Begreppet äldreomsorg innefattar de olika typer av omsorg som finns att tillgå för de äldre 

människor som är i behov av hjälp. Jegermalm (2005) beskriver hur formell och informell 

omsorg till äldre människor kan utformas. Den formella omsorgen kan ges exempelvis i form 

av hemtjänst eller att den äldre bor på ett särskilt boende, och de anställda har då ett avlönat 

arbete. Elmér et al. (2000) skriver att innan 1900-talets början så bestod äldreomsorgen av 

fattighus som var till för bland annat gamla och sjuka. Med fattigvårdslagen som kom år 1918 

så började kommunerna att starta ålderdomshem som var tänkta att vara till för alla 

vårdbehövande äldre människor. Kommunerna fick dock tänka om då det visade sig att det 

blev allt för kostsamt att erbjuda den typen av service för alla äldre som önskade det. Detta 

förde med sig att hemvården av äldre ökade dramatiskt under 1950-talet. Hemvården av äldre 

hade tidigare till största delen skötts genom kyrkans regi och annan filantropisk verksamhet 

men nu började även distriktssköterskor och hemvårdarinnor arbeta med vård i hemmet av 

äldre. Ålderdomshemmen ersattes av sjukhem som drevs i landstingets regi för äldre med 

stora vårdbehov. Parallellt utvecklades hemtjänsten som kom att ge vård- och omsorg till allt 

fler människor under 1960-talet och framåt. Under slutet av 1900-talet sjönk andelen äldre 

med hemtjänstinsatser. Utvecklingen inom hemtjänstområdet har gått från att vara en mer 

allmän service till att innefatta större och mer intensiva insatser för de mest hjälpbehövande. 

Elmér et al. (2000) menar att äldre människor har sedan länge varit den största gruppen som 

behövt hjälp av samhället för vård- och omsorg. Berg (2007) menar att det är en omfattande 

del av människor som någon gång under livet får hjälp och support genom äldreomsorgen. 

Elmér et al. (2000) menar att antalet äldre äldre (de över åttio år) är den grupp som ökat 

fortast i samhället och denna grupp tillhör de mest vårdbehövande. Med socialtjänstlagens 

införande och Ädelreformen har kommunerna övertagit skyldigheten att arrangera omsorg för 

kommunens äldre invånare. Dahlberg (2002) beskriver att de aktörer som finns inom 

äldreomsorgen är, förutom kommunerna, även privata aktörer, anhöriga samt 

frivilligorganisationer. 

Socialtjänstlagens (SFS 2001:453) 5 kap. 4 § säger att ”socialnämnden skall verka för att äldre 

människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden”. Dunér och Nordström 

(2009) menar att socialtjänstlagens normaliseringsprincip kan ses inom äldreomsorgen genom 

att fler äldre bor kvar hemma. Författarna menar att Ädelreformen har inneburit att personer 

som tidigare var hänvisade till olika vårdboenden nu kan bo var i en miljö som är så hemlik 

som möjligt. Det är först när vårdbehovet blir så stort att behovet inte kan tillgodoses genom 

hemtjänstens insatser i hemmet som ideologin om hemmaboende inte anses kunna tillgodose 

den äldres behov.  

Jegermalm (2005) beskriver att den informella omsorgen ges av en närstående, en maka/make 

eller övriga familjemedlemmar, vänner eller grannar, och ses som en oavlönad hjälp till den 

som behöver det. Jegermalm menar att flertalet studier har påvisat att den informella 
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omsorgen har en central betydelse i den vård som finns att tillgå för äldre människor. 

Jegermalm samt Dahlberg (2002) beskriver att de informella omsorgsgivarna får hjälpa till 

med sysslor som den äldre inte längre är kapabel att utföra, samt att ge emotionell hjälp, 

exempelvis att hålla den äldre sällskap. 

Denna uppsats handlar om både formell och informell omsorg och hjälp som äldre människor 

kan behöva för att kunna tillgodose sitt behov av vård och omsorg. 

2.4 Lagstiftning 

Kommunernas äldreomsorg regleras av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Lagarna som 

reglerar kommunernas socialtjänst och biståndshandläggarnas arbete är förutom 

Socialtjänstlagen, även Förvaltningslagen (SFS 1986:223) samt Kommunallagen (SFS 

1991:900). Socialstyrelsen (2010:40) beskriver att Förvaltningslagen innefattar de regler som 

finns kring hur ärenden ska hanteras, och Kommunallagen reglerar hur arbetet inom 

kommuner och landsting ska se ut. 

Bistånd till äldre människor beviljas enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1-2§§: 

”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt 

till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt”. 

”Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så 

att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv”. 

I Socialtjänstlagen 1 kap. 1§ står att socialtjänsten ”skall bygga på respekt för människornas 

självbestämmanderätt och integritet”. En värdegrund har implementerats i Socialtjänstlagens 5 kap. 

4 §, där begreppet värdighet i äldre människors liv fastslås;  

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

känna välbefinnande. Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och 

bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap 

med andra”. 

Enligt förarbetena (proposition 2009/10:116) till lagändringen om värdegrunden innefattar 

begreppet bland annat individens integritet, självbestämmande samt delaktighet. 

Värdegrunden ska vara en central faktor för alla aktörer inom äldreomsorgen.  

Berg (2007) beskriver att genom Ädelreformen år 1992 fick kommunerna det yttersta ansvaret 

för äldreomsorgen och kommunerna kan till stor del själva bestämma om hur äldreomsorgen 

ska se ut, vilket gör att den ser olika ut i landet. Lindelöf och Rönnbäck (2004) beskriver att 

Socialtjänstlagen är en ramlag som ger handlingsutrymme för kommunen och 

biståndshandläggare att avgöra vilka insatser som ska ges till medborgarna samt hur dessa 

insatser ska organiseras. Handlingsutrymmet åsyftar biståndshandläggarens kompetens att 

genomföra en individanpassad behovsprövning där individens livssituation och 

förutsättningar tas i beaktande utifrån en helhetssyn. Formella regler och kommunala riktlinjer 

kan utgöra begränsningar av biståndshandläggarnas handlingsutrymme men syftar samtidigt 

till att garantera individens rättssäkerhet (se även Socialstyrelsen, 2010). På senare år har 
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Lagen om valfrihetssystem (SFS 2008:962) implementerats i vissa svenska kommunerna, 

vilken innebär att den äldre kan välja utförare av de insatser denne är beviljad. 

I denna uppsats beaktas den lagstiftning som är gällande i Sverige vid tolkning av det 

empiriska materialet. 

 

3 Teoretiska utgångspunkter  

Under avsnittet beskrivs de två valda teoretiska perspektiven som sedan används i analysen 

av primärdokumenten och de valda temana. Vi utgår från Foucaults definition av makt som 

utgångspunkt för maktbegreppet för att sedan beskriva hur maktaspekten kan påverka 

förhållandet mellan professionella hjälpare och äldre. Vårt andra valda perspektiv är 

ålderism som beskriver hur kategoriseringar av och synsätt på äldre kan påverka 

socialarbetare i en samhällelig kontext. 

3.1 Maktteori 

Giddens (2007:119) menar att Foucault har utformat betydelsefulla idéer om makt och 

kontroll i samhället där diskursbegreppet spelar en viktig roll. Diskurser kan ses som ett 

tankesätt kring ett specifikt ämne och som förbinds av gemensamma tankar, och genom 

diskurser kan makten verka genom att skapa allmängiltiga föreställningar kring vissa fenomen 

som exempelvis synen på galenskap. Expertdiskurser kan ses som ett medel till att kontrollera 

andra tankesätt och där kunskapen blir kontrollformen.  

Foucault (2008:206 ff.) menar att definitionen av makt i västvärlden bygger på den makt som 

kungar hade i dåtidens samhällen. Denna makt utvecklades och stödde sig på tanken att 

institutioner av makt skulle vara dömande. Denna typ av maktspråk menar Foucault baserar 

sig på en ”du skall icke”-mentalitet, med lagar och regler som grundstenar. Västvärlden anses 

inte ha haft något annat än det juridiska tänkandet för att analysera och formulera makten. 

Foucault anser därför att det inte funnits redskap för att analysera maktbegreppet och dess 

innebörder. För att kunna göra det måste vi tänka i andra termer än regler och lagar när det 

kommer till att definiera makt, annars riskerar vi att förbise maktens verkliga sätt att inverka i 

människors liv. Foucault menar att det inte går att tala om en makt utan det rör sig snarare om 

makter som består av olika former underordning, dominans och så vidare. Dessa olika former 

av makt har sina egna sätt att verka, sina egna tekniker och tillvägagångssätt. Samhället kan 

ses som en arena där makter utövas. Foucault tar bland annat upp olika yrken som kan påvisa 

hur makten kan se olika ut på samma arena, bland annat i armén och i verkstadsmiljö.  

Foucault (2008:210 ff.) menar att lokal makt som på till exempel en arbetsplats finns till och 

verkar för att främst producera duglighet, en färdighet eller en produkt, ett exempel som kan 

begripliggöra detta koncept kan till exempel vara den maktstruktur som skolvärlden 

representerar. Foucault anser att om vi lägger för mycket vikt på statsapparaten när vi 

analyserar makt riskerar vi att upprepa de borgerliga definitionerna av makt som 

huvudsakligen ser makt som ett juridiskt budskap. Makt menar Foucault handlar om 

upptäckten av disciplin och kontroll som en väg att uppnå och den dresserbara människan. 
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Makten i det sociala arbetet ligger enligt Skau (2003:25 ff.) i det faktum att 

myndighetsutövning innebär makt att hjälpa någon eller att inte göra det genom att till 

exempel avslå ansökt bistånd. En viktig aspekt i det sociala arbetet och dess bedömningar blir 

därför att förstå att vad som betraktas som sanning till stor del är kontextberoende och med 

det menas i det här fallet att mänskliga handlingar inte uppstår av sig själva utan är påverkade 

av en människas hela upplevelsevärld. Därför kan det sägas vara extra viktigt att som 

socialarbetare reflektera över hur människors privata tolkas och bedöms. Makten inom det 

sociala arbetet ligger också enligt Skau i det faktum att de professionella på många sätt avgör 

vad som är bäst för klienten. Detta kan se ut på olika sätt till exempel genom att 

socialarbetaren ”pratar” bort eller avråder någon att ansöka om bistånd eller vissa insatser. 

Swärd och Starrin (2006:251) beskriver begreppen paternalism samt underlåtenhetsmakt, där 

paternalism innefattar när socialarbetaren utifrån sina egna värderingar avgör vad som är bäst 

för individen, vilket begränsar dennes möjligheter till att kunna göra ett självständigt val. 

Underlåtenhetsmakt innefattar bland annat socialarbetarens underlåtenhet att inte aktivt agera 

och vidta åtgärder. Swärd och Starrin beskriver att maktutövningen baseras på en ekonomisk, 

juridisk samt ideologisk grund där socialarbetaren utifrån lagar och förordningar bland annat 

ska tolka lagar, utreda behov, besluta om insatser och verkställa beslut. 

Samtidigt ligger makten i det sociala arbetet på en organisatorisk nivå där makt och kontroll 

används för att åstadkomma förbättring i människors liv, makten kan då ses som en 

förutsättning för att kunna hjälpa. Swärd och Starrin (2006:248) menar att maktaspekten alltid 

existerar inom socialt arbete, även om aspekten förtäcks i det språk som används där orden 

hjälp och stöd framhävs. Författarna menar vidare att hjälp och makt inte behöver vara 

motsatspar utan är båda betydelsefulla i yrkesutövningen. Skau (2003:36 ff.) anser att 

maktaspekten i det sociala arbetet blir extra problematiskt när professionellas intressen ställs 

mot klienters intressen. Vidare kan grupper som har svårt att föra sin egen talan genom 

sjukdom eller andra anledningar vara extra utsatta för ”påtvingade” insatser genom andras 

goda vilja att skapa bra förutsättningar för klienten. Engelstad (2006:24 f.) menar att makt 

existerar i relationer mellan olika aktörer där värderingar, kunskap och andra omständigheter 

är grunden i utövandet av makten. Att utöva makt innebär en vilja att kommunicera med den 

andre parten. 

Skau (2003:45 f.) menar att när människor kommer i kontakt med socialtjänsten och liknande 

går de från att ha varit handlande subjekt i sina liv till att bli objekt. Detta sker oftast genom 

en process som innebär att individen går från att vara den som aktivt utfört olika handlingar 

till att vara någon som andra människor bedömer vad som är bäst och mest lämpligt för. Detta 

kan innebära att individen uppfattar sig som en undersåte i sitt eget liv. Det som tidigare var 

rent privata angelägenheter blir när klienten blir en del av omsorgsapparaten offentligt genom 

att professionella får insyn i individens vardag. Det privata blir på många sätt avprivatiserat 

och generaliserat genom till exempel behovsbedömningen. Skau menar att även att i 

informella möten mellan hjälpare och klient är maktaspekten ändå närvarande. När 

socialarbetaren gör ett hembesök så är det ändå ett möte som präglas av maktojämlikhet där 

den ena parten ger råd, ställer frågor och så vidare. Detta i sig innebär en ojämlikhet menar 

Skau. Enligt Skau så innebär makten på systemnivå förbestämda normer, värdegrunder, 
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ekonomiska resurser, yrkesroller etc. som kan bli till ett maktspråk när klienten möter de 

professionella. Swärd och Starrin (2006:250) beskriver att syftet med den sociala lagstiftning 

som finns i Norden är att stödja människors självbestämmande. 

Enligt Skau (2003:16 ff.) förhåller sig det sociala arbetet på många sätt till olika motsatspar 

som kan bädda för att öppna och dolda konflikter får grogrund. Det rör sig om professionellas 

makt kontra klienters maktlöshet, en ojämlikhet som ofta inträffar när individen möter 

systemet, i det här fallet den sociala omsorgen. Som professionell kan det ibland vara svårt att 

förstå varför klienter agerar som de gör om man inte förstår och förhåller sig till den 

maktaspekt gentemot klienten som det sociala arbetet ofta innebär. En förmåga att se världen 

utifrån andras perspektiv är en bra förutsättning för att vara yrkesverksam inom socialt arbete. 

Att arbeta med människor som på något sätt befinner sig i nöd eller är i behov av hjälp av 

något slag innebär att socialarbetare kan konfronteras med olika etiska problemställningar 

vilket ställer höga krav på socialarbetarens empatiska och professionella förmåga. 

3.2 Ålderism 

Andersson (2009:46 f.) beskriver ålderism som en rad positiva och negativa stereotypa bilder 

av äldre människor som vi alla bär med oss i någon form. Utifrån dessa bilder handlar och 

bemöter vi äldre människor i vår vardag eller vårt yrkesliv. Att vi människor handlar på det 

här sättet är enligt Andersson till stor del omedvetet och ofta kan det vara svårt att upptäcka 

eftersom dessa idéer vidmakthålls och återskapas i en rad olika samhälleliga strukturella 

förhållanden såväl som inom familjer. Det finns enligt Andersson tre huvudkategorier som vi 

sorterar in äldre människor i; mormorstypen som är snäll, hjälpsam och pålitlig, pensionären 

som anses vara skröplig, ensam och gammeldags. Utöver dessa två finns också kategorin 

äldre statsmannatypen som har karaktärsdragen intelligent, aggressiv och intolerant. Den bild 

som vi har av äldre är också starkt förknippat med deras hälsotillstånd, att ha nedsatt hälsa 

anses vara det normala tillståndet för äldre människor och de som inte hamnar under den 

kategorin anses vara ”ovanligt pigga för sin ålder” eller på något vis ”bättre än sin ålder”. 

Andersson menar att fokus på äldres skröpliga hälsa kan komma som en konsekvens av att när 

det pratas om äldre i samhällsdebatten så handlar det ofta om behovet av utökad välfärd för 

äldre. 

Andersson (2009:51 ff.) anser att när negativa stereotypa bilder av äldre reproduceras i 

samhället bidrar det till att äldre människor kan få en negativ självbild. Om du burit med dig 

en bild av vad det innebär att bli äldre redan som ung oavsett om den är positiv eller negativ 

så är det troligt att det påverkar hur du ser på dig själv som äldre. Negativa ålderstereotyper 

anses även kunna påverka äldres hälsa i negativ riktning. Det kan leda till uteslutning och 

stigmatisering i vissa sammanhang genom att äldre människor som grupp tillskrivs negativa 

egenskaper. Enligt Andersson finns det moraliserande värden i samhället som att ålderdomen 

kan betraktas som lyckad eller misslyckad beroende på hur väl du har klarat dig själv och hur 

ditt hälsotillstånd har varit. En lyckad ålderdom blir då förknippad med oberoende av andra 

och samhället. Negativ inställning mot äldre anses hänga samman med att vi är rädda och 

negativt inställda till vårt eget åldrande. Negativa bilder av åldrandet kan internaliseras redan i 

barn- och ungdomsåren för att sedan påverka hur vi tänker om äldre resten av livet. 
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Andersson (2009:79 ff.) anser att begränsade resurser kan göra att det inte alltid är behovet av 

insatser som avgör om man får insatsen utan vad som är mest effektivt och lönsamt i längden 

spelar också en stor roll. De som arbetar inom vård och omsorg menar Andersson bemöter 

ofta äldre på ett sätt som kan påvisa en negativ inställning till äldre. På ett samhälleligt plan 

kan äldre människors ”värde” sägas förändras, yngre människor kan prioriteras resursmässigt 

på grund av att de normalt sett anses ha längre tid kvar att leva. Andersson menar vidare att 

det krävs ansträngning att se igenom olika stereotypa värderingar och att personer som möter 

äldre människor i sitt yrkesliv bör reflektera över sina egna värderingar för att kunna bemöta 

alla som unika individer. 

Enligt Jönson (2009:191 f.) kan ålderism inom äldreomsorgen yttra sig på olika sätt, bland 

annat genom att när missförhållanden i äldreomsorgen diskuteras i media och andra forum så 

talas det sällan om att en förklaring till detta kan bero på diskriminering och på hur vi värderar 

äldre människor i vårt samhälle. Det som brukar nämnas som förklaring i stället är brister i 

resurser och besparingar eller personalens villkor, utbildningsnivå och svårigheter att på ett 

bra sätt tillgodose de allt fler äldre i samhället med goda levnadsvillkor. Jönson menar att det 

inte talas om att äldre också på samma sätt som andra svaga grupper i samhället kan bli 

diskriminerade. Jönsson (2009:193 f.) anser att trots att de flesta riksdagspartier är överens om 

att äldre människor i samhället ska kunna leva under trygga och värdiga förhållanden så tycks 

det finnas en konsensusuppfattning om att statsfinanserna inte räcker till några större 

förändringar inom äldreomsorgen. Jönson anser att diskriminering av äldre och äldres 

underordning i samhället bör lyftas fram genom att forskning i området eller att 

brukarorganisationer lyfter fram de eventuella missförhållanden som finns och tittar på vad 

dessa i så fall beror på, på samma sätt som skett för andra missgynnade grupper i samhället.  

Jönson (2009:194 f.) beskriver olika orsaker som kan leda till ålderism. Inom äldreomsorgen 

kan en orsak till ett åldersistiskt tankesätt vara kopplat till att vi människor har svårt att 

förhålla oss till ett fullt människovärde samtidigt som vi bemöter människor som står inför 

döden. Jönsson kopplar samman detta tankesätt med disengagemangsteorin som kort kan 

sägas handla om att alla samhällen på ett eller annat sätt distanserar sig från de äldre i 

samhället för att på ett funktionellt och emotionellt sätt förbereda sig på att de ska dö. Jönson 

menar att denna process beror på vår egen ångest inför vårt eget åldrande och så småningom 

död. På detta sätt menar Jönson att äldre människor riskerar att bli marginaliserade genom att 

yngre människors värde blir så att säga ”högre”. Även Giddens (2007:181) beskriver Parsons 

tankar om disengagemangsteorin, vilket syftar till att äldre människor ska frias från de roller 

som de tidigare haft för att samhället på så sätt ska kunna fungera på ett mer funktionellt sätt. 

Äldre människor skulle därmed förflyktigas från arbete och andra aktiviteter så att yngre 

människor skulle kunna ta deras roller i samhället. De äldre skulle också se detta som 

ändamålsenligt eftersom de då skulle exempelvis inte längre skulle behöva arbeta.  

Jönson (2009:197) anser att det finns maktrelationer mellan olika åldersgrupper i samhället 

där det att vara äldre och äldre äldre har en negativ klang som är förknippat med problem för 

samhället. Jönson anser att det kan finnas vissa naturliga anledningar som kan motivera att 

människor särbehandlas på grund av ålder men att dessa samtidigt kan ge upphov till 

ålderism. Att grupper av människor kategoriseras genom att se till kronologisk ålder kan 
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skapa maktordningar som leder till isär hållande, där vissa grupper till exempel äldre 

människor konstrueras som annorlunda. Jönson menar att detta annorlundaskap kan vara 

anledningen till ett ålderistiskt tänkande. 

 

4 Metod       

I avsnittet nedan beskrivs vilken vetenskapsfilosofisk ansats och forskningsdesign som använts 

i uppsatsen samt författarnas förförståelse. Sedan följer redogörelse av tillvägagångssättet i 

datasökningar, avgränsningar och urval i uppsatsen, hur primärdokumenten analyserats samt 

uppsatsens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

4.1 Vetenskapsfilosofisk ansats 

Den vetenskapsfilosofiska ansatsen för denna uppsats är hermeneutik. Larsson (2008) menar 

att den hermeneutiska vetenskapsfilosofin strävar efter förståelse av textens delar och helhet. 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver begreppet hermeneutisk meningstolkning som innebär 

att forskaren inledningsvis har en diffus föreställning om texten och dess helhet. Texten tolkas 

sedan genom att se till meningen i de delar som texten består av för att sedan relatera dessa till 

en helhet för att finna en ny förståelse av den. Detta kallas för den hermeneutiska cirkeln. 

Forskaren kan använda sig utav deltolkningar av texten samt få en förståelse av den utifrån 

olika teman.  

Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) kan den huvudsakliga meningen i en texts olika delar 

bara förstås om de sätts ihop med meningen i texten som helhet. Det hermeneutiska sättet att 

tolka en text utgår från att tolkningen av betydelsen i textens olika delar sätts samman med 

textens betydelse som helhet och en ny tolkning av texten som helhet kan nås. Vid 

hermeneutisk tolkning försöker forskaren förstå aktörens perspektiv genom en empatiskt och 

inkännande hållning gentemot det valda forskningsområdet. I detta examensarbete har vi valt 

en empatisk och inkännande hållning mot omsorgstagarna för att kunna förstå och tolka deras 

situation. 

Vidare menar Alvesson och Sköldberg (2008) att det finns vissa metodologiska principer i 

den hermeneutiska vetenskapsfilosofin som tolkningen följer, vilka är följande:  

 Tolkningen av texten bör vara konsistent och logisk vilket innebär att den är koherent. 

 Tolkningens omfattning ska stå i samband med ursprungsmaterialet som helhet. 

 Tolkningen bör vara inträngande, vilket i det här sammanhanget betyder att den skall 

belysa eventuella underliggande problem. 

 Tolkningen skall vara grundlig så till vida att de frågor som uppkommer genom 

läsning av texten bör besvaras i tolkningen av den. 

 Frågorna som texten tolkas efter skall ha uppkommit genom läsning av texten som 

skall tolkas. 

 Texten bör tolkas utifrån den kontext och det tidssammanhang den är författad i. 
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 Tolkningen av texten bör göras på ett sätt som inte förvränger författarens avsikt med 

texten. 

 Tolkningen av texten skall kunna relateras till annan etablerad forskning/tolkning av 

liknande fenomen. 

 Tolkningen skall inspirera till vidare läsning i ämnet. 

 Den nya tolkningen av texten bör kunna vidareutvecklas av andra tolkare. 

4.2 Forskningsdesign 

Denna uppsats är en kvalitativ studie i form av en kunskapsöversikt. Vi har valt att 

koncentrera oss på tre teman som sedan kommer att analyseras utifrån våra valda teorier. 

Backman (2008) menar vidare att översikter är av stor vikt då kunskapen blir allt större inom 

många områden och kan därför vara svår att överblicka. Olsson och Sörensen (2007) menar 

att metoden är vanligt förekommande vid examensarbeten, speciellt inom hälso- och 

sjukvården för att på så sätt inte hindra den vardagliga verksamheten. Backman (2008) 

beskriver en kunskapsöversikt med att forskaren gör en översikt av kunskapsläget inom det 

valda forskningsområdet. Olsson och Sörensen (2007) påvisar att det är litteraturen som är 

informationskällan i kunskapsöversikter/litteraturstudier. Därefter förs en diskussion med den 

insamlade litteraturen där uppsatsens syfte och frågeställningar finns som utgångspunkt. Vi 

har valt att använda oss utav denna metod då det finns en mängd tidigare forskning att utgå 

ifrån och vi önskar analysera och sammanställa de senaste årens forskning kring den valda 

problemformuleringen och frågeställningarna. Vidare var vår avsikt att under läsningen aktivt 

ställa frågor till det empiriska material som vi utgår från genom att använda en kvalitativ 

intervjumetod. Intervjuguiden (bilaga 1) kom att bestå av tre teman med fasta frågor kopplade 

till de olika temaområdena. 

4.3 Förförståelse 

Med en hermeneutisk tolkning kommer också vikten av att förstå hur forskarens förförståelse 

påverkar tolkningen. Inom hermeneutiken är enligt Larsson (2008) samt Kvale och 

Brinkmann (2009) forskarens förförståelse i ämnet centralt då den anses påverka vilken 

riktning som tolkningen av texten återspeglar. Vår personliga förförståelse i detta ämne 

kommer genom läsning av kurslitteratur och föreläsningar i ämnet samt verksamhetsförlagd 

utbildning och fältstudier på olika handläggarenheter inom äldreomsorgen. Vi har 

uppmärksammat att äldres autonomi är en viktig aspekt inom det sociala arbetet. Äldres 

möjlighet till autonomi och omsorgens utformning verkar inte alltid vara förenliga. 

Förförståelsen kommer också genom extrajobb på en handläggarenhet med 

biståndsbedömning (enligt Socialtjänstlagen) gällande ansökan om hemtjänst, särskilt boende, 

korttidsvistelse, dagverksamhet samt trygghetslarm. 

4.4 Tillvägagångssätt 

Vid sökning av relevant forskningsmaterial användes flera olika vetenskapliga databaser; 

LIBRIS, Social Services Abstract, Sociological Abstracts samt Swepub. I LIBRIS valdes 

sökorden ”äldre delaktighet” vilket gav 29 träffar. Av dessa valdes ett primärdokument ut. I 

Social Services Abstract användes sökorden ”autonomy elder” vilket gav 235 träffar, och 
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därifrån valdes två primärdokument ut. I Sociological Abstracts var sökorden ”autonomy 

older”, vilket gav 509 träffar och av dessa valdes tre ut som primärdokument. Slutligen 

användes Swepub där sökorden var ”äldre oberoende” samt ”autonomy independence” vilket 

gav 39 respektive 42 träffar. Av dessa träffar valdes två respektive ett ut som 

primärdokument. Det forskningsmaterial som använts i bakgrunden har till största del 

återfunnits i dessa databaser. Övriga sju primärdokument har vi funnit genom generella 

sökningar i Google samt genom granskning av litteraturförteckningar i litteratur och 

forskningsmaterial. 

 

4.5 Avgränsningar och urval 

De primärdokument som studien baseras på har tagits fram genom trattmetoden som 

Björklund och Paulsson (2003) beskriver som en metod där successiv insnävning av ämnet 

sker för att anpassas till studiens syfte. I uppsatsen har vi valt att göra ett selektivt urval av 

primärdokumenten genom att avgränsa oss till att litteraturen berör personer över 65 år. 

Förutom i ett primärdokument, Pd 6, där vi gjorde bedömningen att materialet var av så stor 

betydelse att ett undantag gjordes. I det dokumentet är några av respondenterna i 

femtioårsåldern men majoriteten av de tillfrågade var betydligt äldre. Det undersökta 

materialet är till huvudsak publicerat mellan åren 2000-2012. Vidare utgår det empiriska 

materialet från att de äldre har hjälp av andra för att klara sin dagliga levnad till exempel av 

anhöriga, samt att de har ansökt om eller redan har hemtjänst, bor på ett särskilt boende eller 

servicehus. 

Vi har valt att inkludera äldre människor över 65 år i våra sökningar efter relevanta artiklar. 

Vi har därmed av utrymmesskäl samt inom uppsatsens tidsramar valt att inte titta på hur 

genus, etnicitet, klass och funktionsnedsättningar kan påverka det undersökta ämnet. Vi har 

inte heller valt utifrån om de äldre är kvarboende i hemmet eller bor på ett särskilt boende 

trots att vi är medvetna om att dessa livssituationer kan upplevas olika. Vi har till största del 

valt artiklar som är peer-reviewed, vilket innebär att de är kvalitetsgranskade av andra 

forskare inom området och är således vetenskapliga, samt att artiklarna var skrivna på svenska 

eller engelska. Utifrån artiklarnas titel samt abstracts valdes de som bäst överensstämde med 

uppsatsens valda teman ut. 

4.6 Dataanalys 

Litteraturen i uppsatsen har granskats med ett abduktivt förhållningssätt, vilket i det här fallet 

inneburit att vi startat induktivt genom att granska den litteratur och de primärdokument vi 

valt för att finna gemensamma teman. Dessa utvalda teman analyserades sedan i uppsatsen på 

ett deduktivt sätt genom att utgå från de utvalda teorierna. Vi använde oss sedan av kvalitativa 

intervjuer för att intervjua de primärdokument som litteraturstudierna resulterade i. Vår avsikt 

var att under läsningen aktivt ställa frågor till det empiriska material som vi utgick från genom 

att använda denna intervjumetod. Vi tog fram en intervjuguide som användes vid läsning av 

det empiriska materialet. Intervjuguiden kom att bestå av tre teman med fasta frågor till varje 

tema. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012) menar att i en kvalitativ analys av 

texter bör man uttyda vad som är textens mening, om det som sägs är logiskt, vilka 
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argumenten för slutsatserna är och hur man har kommit fram till dessa. Detta innebär att vi 

som forskare läst texten upprepade gånger, på flera olika sätt och utifrån olika 

tolkningsmöjligheter. 

4.7 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

För att tillgodose de validitets- och reliabilitetskrav som finns på vår uppsats, beaktar vi det 

genom att vi använt oss utav och granskat relevanta artiklar samt att relevant litteratur har 

lästs. Larsson (2005) menar att validitet i kvalitativ forskning hör ihop med graden av 

värdefull information som en studie förmår att insamla och att reliabiliteten i hög grad beror 

på resultatens logik. Olsson och Sörensen (2007) menar att reliabilitet hör samman med att 

resultatet blir likadant varje gång med samma tillvägagångssätt. Validitet innebär att man 

mäter det man ska mätas. Larsson (2005) beskriver att det i den kvalitativa forskningen är 

forskaren ett mätinstrument och den som ska tolka datamaterialet.  

Larsson (2005) menar att triangulering används för att både öka säkerheten i forskningsarbetet 

samt att användbarheten ökar för studien, olika trianguleringsmetoder kan användas för att 

höja kvaliteten på en studie. Enligt Larsson innebär undersökartriangulering att flera forskare 

tolkar och analyserar samt samlar in data. Teoritriangulering betyder att olika teorier används 

för att kunna göra multidimensionella analyser av de insamlade datakällorna, det betyder att 

flera förklaringsmodeller är möjliga. Med hjälp av valda trianguleringsmetoder kunde vi 

säkerställa att vi tolkade det empiriska materialet på ett överensstämmande sätt. Enligt 

Mannheimer (2005) så kan reliabiliteten i en studie också ökas genom att flera forskare deltar 

i studien, om forskarna var för sig kommer fram till samma resultat i analys av datakällorna 

anses studiens reliabilitet, själva mätnoggrannheten i studien vara hög. Vi har valt att använda 

teoritriangulering där flera teorier använts vid analyseringen av vår insamlade data samt 

undersökartriangulering där vi båda har varit delaktiga i datainsamling och analys. Vi har 

därmed kunnat jämföra och diskutera våra tolkningar med varandra genom diskussion och 

analys har vi kommit fram till en gemensam tolkning som presenteras senare i uppsatsen. 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012) beskriver intersubjektivitet vilket innebär 

att resultaten ska vara oberoende av forskaren och att andra forskare ska kunna nå samma 

resultat, vilket innebär att forskningen ska kunna granskas av andra samt vara fri från 

forskarens egna värderingar. 

För att öka validiteten i vår uppsats har vi även använts oss utav fylliga citat. Larsson menar 

att (2005) kvaliteten i kvalitativ forskning hänger samman med hur väl forskningen lyckas ta 

tillvara detaljerade och rika beskrivningar från datakällorna. Validiteten i kvalitativ forskning 

kan till stor del kopplas ihop med forskarens kompetens och empatiska inlevelseförmåga. För 

att undersökningen skall vara relevant är det viktigt att forskaren använder sig av datakällor 

som kan ge rika och detaljerade beskrivningar kring det fenomen som skall undersökas. Vi 

anser att valet av våra primärdokument har kunnat besvara studiens frågeställning vilket ökar 

studiens trovärdighet. 

När det kommer till generalisering av kvalitativa data menar Alvesson och Sköldberg (2008) 

att tillämpbarheten för en kvalitativ studie är både önskvärt och möjligt. Det finns dock vissa 

restriktioner, en studies förklaringsmodeller kan bara användas på förhållanden som är 
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likvärdiga med ursprungsstudiens förhållanden. Vi finner inte att vår uppsats ska vara 

generaliserbar eftersom den är begränsat utformad, det som dock kan användas för vidare 

förståelse i ämnet är de teoretiska förklaringsmodellerna.   

 

5     Presentation av primärdokument 

I följande avsnitt presenteras de primärdokument som uppsatsen baseras på. Nedan 

presenteras kortfattat de 16 utvalda primärdokument som uppsatsen baseras på och som 

kommer att analyseras med hjälp av valda teorier. Primärdokumenten numreras och 

förkortas Pd utan inbördes ordning. Primärdokumenten redovisas i referenslistan med en 

asterisk (*) före titeln, vilket underlättar för läsaren att finna dem. 

Pd 1. Titel: Sustained Personal Autonomy: A Measure of Successful Aging. Författare/årtal: 

B. Ford, Marie R. Haug, Kurt C. Stange, Atwood D. Gaines, Linda S. Noelker, Paul K. Jones, 

USA, 2000. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka egenskaper hos kvarboende 

äldre, som gör att det går att förutsäga vilka av dessa individer som mest sannolikt kommer att 

förbli oberoende av personlig hjälp under en tvåårsperiod. Metod: En longitudinell studie där 

602 personer över 70 år följdes under två år. Resultat: Studiens resultat påvisade att 98 av de 

487 kvarvarande äldre i studien förblev oberoende av hjälp. Faktorer så som ålder, kön, fysisk 

funktionalitet samt medicinska åkommor påverkade äldres oberoende, men även attityder till 

hjälp kunde relateras till oberoende. Attityder som att den egna personen eller familjen 

favoriserades framför den formella omsorgen samt när den äldre inte förväntade sig att 

familjen skulle ta hand om denne, var egenskaper som bidrog till hög sannolikhet att 

upprätthålla oberoendet.  

Pd 2. Titel: Beroende eller oberoende? En kvalitativ studie av hur äldre hjälptagare ser på 

att ha hjälp och stöd. Författare/årtal: Gunhild Hammarström, Sandra Torres, 2007. Syfte: 

Studiens syfte var att belysa hur äldre människor med hemtjänst tolkar och ser på sitt eget 

hjälpbehov. Metod: Studien är en kvalitativ intervjustudie där äldre människor mellan 77 och 

93 år intervjuades med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Resultat: Tre övergripande 

mönster och handlingsstrategier kunde identifieras genom studien, vilka var de aktivt 

handlande, de autonoma och de maktlösa. 

Pd 3. Titel: The roles and functions of the informal support networks of older people who 

receive formal support: a Swedish qualitative study. Författare/årtal: Anna Dunér, Monica 

Nordström, 2006. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur äldre människor i Sverige, 

som erhåller formell omsorg, upplever sina informella stödnätverk. Metod: En kvalitativ 

fallstudie som genomfördes i fyra kommuner i Sverige, där 22 äldre människor mellan 67 och 

90 år intervjuades. Resultat: Studien påvisade betydelsen av informellt stöd, goda relationer 

samt värdet av emotionellt stöd, bidrog till att äldre upplevde tillhörighet, trygghet samt 

välbefinnande. Både informella och formella stödnätverk hjälpte äldre att upprätthålla 

autonomin, även om denne var i behov av hjälp från andra människor.  
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Pd 4. Titel: Perceptions of Long-Term Care, Autonomy, and Dignity, by Residents, Family 

and Care-Givers: The Houston Experience. Författare/årtal: Eugene V. Boisaubin, Adeline 

Chu, Janine M. Catalano, 2007. Syfte: Syftet med studien var att undersöka upplevelser och 

synpunkter gällande autonomi, värdighet, kvalitet samt vem/vilka som bestämmer hur vården 

och omsorgen ska utformas utifrån tre olika perspektiv; de äldre, deras anhöriga samt vård- 

och omsorgspersonalen. Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. 

Resultat: Studien påvisade att respondenterna ansåg att en rad olika omsorgsalternativ behövs 

för att tillgodose omsorgstagarnas behov och önskemål på omsorgen. 

Pd 5. Titel: Relational autonomy in assisted living: A focus on diverse care settings for older 

adults. Författare/årtal: Molly M. Perkins, Mary M. Ball, Frank J. Whittington, Carole 

Hollingsworth, 2012. Syfte: Syftet med studien var att påvisa de kunskapsluckor som finns 

inom hemtjänstområdet och utveckla en empiriskt grundad modell för hur autonomiprincipen 

ska kunna integreras för den äldre beträffande olika hemtjänstinsatser. Metod: En kvalitativ 

studie i form av en kunskapsöversikt. Resultat: Studiens resultat påvisade att hur man 

upplever sin situation och sin autonomi in en omsorgssituation beror till stor del på hur man 

sett på sig själv och sin roll i samhället tidigare i livet och detta påverkade hur de äldre såg på 

sin möjlighet till självbestämmande. 

Pd 6. Titel: Relatedness, autonomy, and competence in the caring relationship: The 

perspective of nursing home residents. Författare/årtal: Anette F. J Custers, Gerben J. 

Westerhof, Yolande Kuin, Debbie L. Gerritsen, J. Marianne Riksen-Walraven, 2012. Syfte: 

Att undersöka vikten av autonomi, kompetens och förtroendegivande relationer mellan 

vårdgivare och vårdtagare. Metod: En mixad kvantitativ och kvalitativ, longitudinell studie 

med frågeformulär och semistrukturerade intervjuer. Resultat: Studien påvisade att alla tre av 

dessa faktorer är viktiga för vårdtagarna och deras upplevelse av kvaliteten på vården. 

Pd 7. Titel: Valuing the Older person in the Context of Delivery and Receipt of Home 

Support: Client Perspectives. Författare/årtal: Kerry Byrne, Krista Frazee, Joanie Sims-

Gould, Anne Martin-Matthews, 2010. Syfte: Att söka förståelse för hur vårdtagarna upplever 

att ha hemtjänstinsatser. Metod: En mixad kvalitativ och kvantitativ studie. Resultat: Två 

huvudgrenar visade sig vara mest betydande för de äldre i relation till vårdgivarna vilka var 

individ- och lösningsfokuserade arbetssätt.  

Pd 8. Titel: Autonomy, health and ageing: transnational perspectives. Författare/årtal: Gaye 

Heathcote, 2000. Syfte: Syftet med studien var att ta reda på hur ålder och åldrande påverkar 

hur äldre människor uppfattar betydelsen av autonomi. Metod: Studien genomfördes som en 

kvalitativ studie genom fokusgruppsintervjuer. Resultat: Studien kom fram till att betydelsen 

av autonomi för många äldre i studien ökade i takt med att beroendet av andra människor blev 

större för att klara sin dagliga levnad.   

Pd 9. Titel: Home as a signification of independence and autonomy: Experiences among very 

old Swedish people. Författare/årtal: Maria Haak, Agneta Fänge, Susanne Iwarsson, Synneve 

Dahlin Ivanoff, 2007.  Syfte: Att undersöka hur äldre äldre ensamstående upplever oberoende 

i det egna hemmet. Metod: En kvalitativ intervjustudie. Resultat: Studien kom fram till att 
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hemmet är en stark källa till oberoende och självbestämmande för äldre människor och att 

vara oberoende/självbestämmande ansågs vara viktigt för dem. 

Pd 10. Titel: Community-Dwelling Cognitively Impaired Frail Elders: An Analysis of Social 

Workers´ Decisions Concerning Support for Autonomy. Författare/årtal: Tara C. Healy, 

2008. Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur frågor om äldres säkerhet, arbetsbelastning 

på informella vårdgivare och vårdtagarnas olika diagnoser påverkar socialarbetares stöd för 

den äldres autonomi. Metod: Studien genomfördes som en mixad kvantitativ och kvalitativ 

enkätstudie som skickades till olika hemtjänstorganisationer i USA. Resultat: Studien visade 

att säkerhetsaspekten spelar en stor roll när det gäller att bedöma frågor som rör autonomi för 

kognitivt svaga äldre personer även om det vid vissa tillfällen fanns etiska svårigheter i 

bedömningen.  

Pd 11. Titel: Livssituation och förhållningssätt bland äldre i behov av stöd och hjälp. 

Författare/årtal: Gunhild Hammarström, Sandra Torres, 2005. Syfte: Att belysa hur äldre 

människor i behov av hjälp och stöd på grund av fysiska funktionsnedsättningar ser på sin 

livssituation själva utifrån begreppet vardagskompetens. Metod: Studien genomfördes som en 

kvalitativ studie med tematiserade samtalsintervjuer. Resultat: Fyra förhållningssätt 

identifierades genom studien när det gäller att anpassa sig till behovet av hjälp och stöd. 

Dessa fyra var; de accepterande, de uppgivna, de kämpande och de autonoma. Dessa grupper 

förhöll sig på olika sätt till sin situation. 

Pd 12. Titel: Perceptions of Autonomy in the Care of Elderly People in Five European 

Countries. Författare/årtal: P. Anne Scott, Maritta Välimäki, Helena Leino-Kilpi, Theo 

Dassen, Maria Gasull, Chryssoula Lemonidou, Marianne Arndt, Anja Schopp, Riita Suhonen, 

Anne Kaljonen, 2003. Syfte: Syftet med studien var att ta reda på hur vårdgivare och 

vårdtagare upplever autonomi i fem olika europeiska länder samt om det fanns någon skillnad 

i betydelsen av autonomibegreppet i de olika länderna. Metod: En kvantitativ jämförande 

studie mellan de olika länderna. Resultat: Studien påvisade att det finns skillnader i hur 

vårdtagare och vårdgivare uppfattar den enskildes autonomi samt att det fanns skillnader i hur 

autonomibegreppets betydelse tolkades i de olika länderna.  

Pd 13. Titel: Ett hem till mer än namnet - om hem som källa till oberoende och identitet bland 

äldre med hemtjänst. Författare/årtal: Lars Evertsson, Stina Johansson, 2008. Syfte: Att 

undersöka vilka innebörder äldre med hemtjänstinsatser tillskriver hemmet samt hur det egna 

hemmet kan kopplas till äldres upplevelse av identitet och oberoende. Vidare var studiens 

syfte att diskutera vilka välfärdspolitiska insatser detta kan medföra för äldreomsorgen. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie. Resultat: Studien visade att många äldre upplevde att det 

fanns brister vad gäller de sociala förutsättningarna att stanna i eget boende och att ha 

hemtjänst kunde innebära att det var svårt att vidmakthålla känslan av ett ”eget” hem.  

Pd 14. Titel: Participation in needs assessment of older people prior to public home help. 

Författare/årtal: Ann-Christin Janlöv, 2006. Syfte: Syftet med studien var undersöka hur 

äldre människor och deras nära anhöriga upplever att behöva ta emot hemtjänsts hjälp samt att 

klargöra i vilken grad de var involverade i beslutsprocessen rörande deras hemtjänstinsatser. 
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Metod: En kvalitativ studie med hermeneutisk ansats. Resultat: Studien visade att de äldre 

och deras anhöriga bedömde att de hade liten möjlighet att delta i beslutsprocessen. 

Pd 15. Titel: Supporting older people´s independent living at home through social and health 

care collaboration. Författare/årtal: Sini Eloranta, 2009. Syfte: Studiens syfte var att utforska 

hemmaboendeprincipen ur äldre människors samt vård- och omsorgsgivares perspektiv. 

Metod: En mixad studie med kvalitativa öppna intervjuer och en kvantitativ enkät där 21 

stycken äldre människor med hemtjänst samt representanter för vårdgivarna deltog. Resultat: 

Studiens resultat visade att kvarboendeprincipen innebar var bland annat att de äldre ansågs 

ha större kontroll över sina liv, samt blev motiverade att fortsätta vara aktiva.  

Pd 16 Titel: Äldres upplevelse av självbestämmande på särskilda boende. Författare/årtal: 

Ulla W. Hellström, 2005. Syfte: Syftet med studien var att belysa äldres egna tankar och 

upplevelser om självbestämmande och värde på särskilda boenden. Metod: Studien 

genomfördes som en kvalitativ intervjustudie. Resultat: Studien visade att de äldre som 

intervjuades inte kände att de hade särskilt stor möjlighet att påverka sin situation på boendet 

och att bo på ett särskilt boende ofta innebär en miljö som inte stärker och bemyndigar äldre 

till självbestämmande.  

 

6 Resultatredovisning och analys av empiri 

Under detta avsnitt redogörs för de resultat som framkommit efter analysen av 

primärdokumenten utifrån de tre utvalda temana. Varje tema analyseras enskilt utifrån de 

valda teorierna.      

6.1 Tema 1: Formella och informella omsorgsgivares betydelse för äldres autonomi 

Det första temat som vi kommer att presentera för att sedan analysera är informella och 

formella omsorgsgivares betydelse för äldres autonomi. I det empiriska forskningsmaterial vi 

tagit del av så har dessa två gruppers påverkan på äldres möjlighet till självbestämmande 

förekommit rikligt. Genom läsning av våra primärdokument och annan litteratur i ämnet så 

blev det tydligt att detta var ett viktigt tema att vidare undersöka när det gällde äldres tillgång 

till- eller brist på autonomi. Det framkom genom läsningen att bra relationer till både formella 

och informella omsorgsgivare var en starkt bidragande faktor när det gällde äldres upplevelse 

av autonomi (Pd 5:217). En god relation mellan formella omsorgsgivare och äldre ansågs vara 

avgörande för äldres upplevelse av autonomi trots beroende av andra. Samtidigt ansågs 

formella vårdgivare vara de som både kunde hindra och möjliggöra att de äldre upplevde att 

de hade möjlighet att själva bestämma över sina liv (Pd6:319-320).”I like to be in charge”, it´s 

important that the nurses consult me” (Pd 6:322). 

“Scandinavian research has shown that older people who need help in their everyday lives use both 

formal and informal sources to maintain control over their situations and to reduce feelings of 

dependency” (Pd 3:69). 

Det som ansågs speciellt viktigt i relationen mellan äldre och omsorgsgivare för att tillvarata 

den äldres autonomi var ett bemötande från omsorgsgivaren som präglades av flexibilitet där 
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den äldre tilläts fatta egna beslut och där all omsorg skedde i samråd med den äldre. I 

omsorgssituationer blir den hjälp som utförs ofta till fasta rutiner och den äldre är därigenom 

inte alltid aktivt delaktig i hur omsorgen utförs (Pd 6:323). Resultatet i ett av 

primärdokumenten visade att framförallt två aspekter var viktiga för att tillvarata äldres 

möjlighet till autonomi, de var att arbeta med ett individfokuserat arbetssätt samt att där det 

fanns möjlighet använda sig av lösningsfokuserat arbete, där omsorgsgivare och 

omsorgstagare samarbetade. Detta gjorde att de äldre kände sig uppmärksammade och 

validerade, vilket stärkte deras känsla av autonomi. När ett individfokuserat arbetssätt 

användes kände de äldre sig respekterade för de personer de är och inte bara en person där 

omsorgspersonalen hade ännu en arbetsuppgift att utföra. Arbetssättet fick dem att känna sig 

som unika personer med unika behov (Pd 7:385). Det som i studien ansågs som mest negativt 

för äldres autonomi i en omsorgssituation var när de äldre kände att de inte blev lyssnade till 

eller när deras övertygelser, värderingar och preferenser åsidosattes. Detta gällde i samtal och 

interaktion med omsorgsgivare samt biståndsbedömare och andra socialarbetare (Pd 7:386). 

” (…) not everything goes the way I want it”; this morning I could say how it has to go, not on 

other days, then they do it just like they want it. Sometimes it´s hopeless” (Pd 6:323). 

”Well I´m boiling after I`ve finished with her (case manager). And she won´t listen. You´re 

listening to me. She won´t listen she´s too busy doing her writing and I try to explain something … 

it´s not being heard. I know it´s not being heard” (Pd 7:387).  

Omsorg av äldre som utfördes på ett sätt som så långt som möjligt bevarade den äldres 

autonomi ansågs vara strukturerad på ett sådant sätt att de äldre och omsorgsgivarna utgjorde 

ett slags team där de äldre var med och påverkade utformningen av omsorgen, av vem och på 

vilket sätt omsorgen utfördes. Det gjorde att de äldre kände att omsorgen var anpassad efter 

just deras unika behov och önskemål. Denna typ av omsorg kunde enligt ett av våra 

primärdokument jämföras med ett team bestående av jag- och dem i samarbete för den 

enskildes bästa (Pd 7:388). När det kom till hur omsorgstagarna upplevde att behöva ta emot 

hjälp för att klara sin dagliga levnad så visade det sig att oavsett vilken typ av hjälp den äldre 

fick så var de mer positivt inställda till den om de kände att de hade kontroll över situationen 

och kände att det var deras önskemål och behov som tillgodoseddes (Pd 9:20).  

Även informella omsorgsgivare anses spela en stor roll för äldres autonomi. I 

primärdokument åtta så beskrivs vikten av nära anhörigas deltagande i olika beslut som rör 

den äldre. Deltagare i studien hade uppfattningen att familjemedlemmar till viss del hade 

ansvar för att deras att önskningar och välmående tillgodosågs. Omsorgstagarna ansåg att det 

var positivt att de deltog i beslutsfrågor men betonade att de var viktigt att de fick det sista 

ordet. Omsorgstagarna ansåg att de skulle få behålla sitt ansvar och självbestämmande så 

länge som möjligt men tyckte också att när de inte hade den förmågan längre att deras 

make/maka eller deras barn skulle få göra det i deras ställe. De ansågs vara de som bäst skulle 

kunna ta tillvara deras intressen (Pd 4:452; Pd 1:477). Familjemedlemmar och nära anhöriga 

fungerar ofta som en slags företrädare för den äldre som ser till att den äldre får den omsorg 

som denne behöver. Det fanns dock två olika aspekter som ansågs vara viktiga när det kom 

till hur de äldre ville bli behandlade av både informella och formella omsorgsgivare för att 

känna att de behöll sitt självbestämmande så långt som möjligt och de var att de oavsett 
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kognitiv förmåga skulle behandlas som vuxna människor och inte som barn samt att de alltid 

skulle behandlas med respekt för den person de är (Pd 4:453). 

Familjemedlemmar och andra informella vårdgivare spelar en viktig roll i äldre människors 

liv, men det är inte helt oproblematiskt. Ofta så upplever både omsorgsgivare och 

omsorgstagare en ibland stress- och konfliktfylld situation. Detta kan från omsorgstagarens 

sida förklaras genom att det på många sätt är förknippat med en hel del ambivalens, skuld och 

skam att bli beroende av andra människor för att klara sin situation. Att bli beroende av andra 

kan innebära en social kostnad när det gäller att be om och ta emot hjälp, till exempel en 

reducering av självbestämmande (Pd 11:280-281). I Pd 3 uppmärksammades genom 

intervjuerna att en del av de äldre hade upplevt situationer där de tyckte att deras anhöriga 

ansåg att de visste vad som var bäst för den äldres situation. Detta kunde leda till att de 

försökte övertala dem om att ansöka om hemtjänstinsatser som de inte ansåg sig själva 

behöva. Detta kunde tolkas som ett sätt att minska deras självbestämmande enligt de äldre (Pd 

3:76). 

Inom sociologin så har detta fenomen förklarats genom den maktobalans som kan uppstå när 

någon blir beroende av en annan människa. Denna kan yttra sig som obalans i den sociala 

relationen mellan omsorgsgivare och omsorgstagare som kan vara svår att hantera. När äldre 

människor drabbas av funktionsnedsättningar som gör att beroendet av andra ökar kommer 

ofta ett ökat behov av jämställdhet i relationen till nära anhöriga, en önskan om möjlighet till 

eget aktivt handlande och självbestämmande för att så långt som möjligt återskapa balansen i 

relationen (Pd 2:33). Vad som är en beroenderelation till nära anhöriga eller andra 

omsorgsgivare är till stor del en subjektiv individuell upplevelse som kan påverkas av den 

äldres personlighet, tidigare upplevelser/erfarenheter och roller (Pd 2:35; Pd 1:473). 

Det fanns dock vissa gemensamma nämnare för de som upplevde autonomi trots att de var 

beroende av andra för att klara av sin dagliga levnad enligt studien, dessa faktorer var bland 

annat att värna om sin integritet, viljan att bestämma över sin situation och de betonade det de 

fortfarande kunde klara av att göra själva och inte det som de inte längre klarade av Pd 2:41). 

”Jag gör allt för att kunna göra det själv så mycket som möjligt ….. jag diskar hellre själv fast jag inte tycker om 

det” (Pd 2:41). Det som kan sägas skilja sig från den autonomi som de hade när de var yngre 

var att de som äldre strävade efter bevarandet av sin integritet och autonomi på ett sätt som 

inte hade att göra med att vara beteendemässigt oberoende av andra. Fokus för att behålla sin 

autonomi låg istället på rätten att själv få bestämma över sitt liv och att upprätta gränser för 

omsorgsgivarna. Både informella och formella omsorgsgivare bidrog till att de äldre upplevde 

bevarad integritet och självbestämmande. Genom att värna om sin autonomi genom olika 

typer av mer eller mindre medvetna ”förhandlingar” försökte de äldre balansera den ojämna 

maktfördelningen till framförallt formella omsorgsgivare men även med de informella 

omsorgsgivarna (Pd 2:43). 

Det som de äldre uppfattade som problematiskt när det gällde alla typer av hjälpförhållanden 

var det faktum att ta emot hjälp kan tolkas som att det finns ett outtalat krav på motprestation. 

Den hjälp som den äldre får kan upplevas som om den måste betalas tillbaka på något sätt och 

det kan göra att den äldre känner sig tvingad att känna tacksamhet och undergivenhet. Att en 
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del äldre upplever detta kan åter sägas vara en del i det maktspråk som kan skapa en 

obalanserad relation mellan omsorgsgivare och omsorgstagare (Pd 2:44).  

”Att alltid behöva känna sig beroende av andra, det är hemskt, hemskt /…/ jag betalar ju för 

hjälpen, jag ska inte behöva stå här och säga Tack så mycket för hjälpen. Tack hit och tack dit, 

men det gör jag alltså av vanlig hövlighet” (Ulrika 80 år) (Pd 2:44). 

Andra faktorer som ansågs förhindra att äldre människor kände autonomi var när vardagslivet 

ansågs förbestämt av andra till exempel hemtjänstpersonal och andra omsorgsgivare förutom 

funktionsnedsättningar och sviktande hälsa. Det som ansågs problematiskt med hemtjänst och 

andra typer av omvårdnad och omsorg i hemmet var att de formella omsorgsgivarna ibland 

ansågs förbise förväntningar och önskemål från omsorgstagaren. Att inte veta exakt när 

personalen skulle dyka upp var till exempel en situation där de äldre kände att det var 

inskränkande i deras liv och självbestämmande att behöva anpassa sitt liv efter andra. Vissa 

av de som ingick i undersökningen uppgav att de ofta avstod från andra aktiviteter på grund 

av att de kände att de måste anpassa sig efter de tider och den omsorg de behövde (Pd 15:36).  

När det gäller frågor om äldres autonomi konfronteras ofta socialarbetare med olika etiska 

dilemman. Speciellt i frågor som rör äldres säkerhet kan göra att vissa situationer blir svåra att 

bedöma. I primärdokument 10 diskuteras diagnosers påverkan på socialarbetares 

bedömningar, ofta anses det fokuseras mer på sjukdomstillstånd och svagheter i de äldres 

hälsa än de styrkor som den äldre har (Pd 10:29-30). Författarna ansåg därför att det var 

viktigt att socialarbetare var medvetna om den etiska balansgång det kan innebära att lägga 

övervägande fokus på att trygga äldres säkerhet i hemmet när detta ställs i motsats till den 

äldres autonomi. Utan etisk sensitivitet i arbetet löper socialarbetare risk att få sina 

värderingar urholkade menade författaren (Pd 10:40).  

För de äldre som bor i särskilda boendeformer kan självbestämmande vara särskilt 

problematiskt. Att flytta till ett boende kan vara förknippat med förlust av autonomi. Där finns 

rutiner och regler som är gjorda för de boendes bästa men som tar liten hänsyn till 

individuella önskemål (Pd 16:5). På särskilda boenden kan det obalanserade maktförhållandet 

mellan omsorgsgivare och omsorgstagare bli ännu mera påtagligt. Detta genom att personalen 

anses ha makt att definiera bland annat vilka problem och behov som är mest relevanta, så 

kallad definitionsmakt. Detta kan innebära en situation där de äldre känner att deras person 

och egna definierade behov blir åsidosatta (Pd 16:13).   

6.2 Analys av tema 1  

Att vilja känna att den egna personen bestämmer vad som är bäst för denne och vem som 

avgör detta kan vara en problematisk situation när socialarbetare möter äldre. Skau (2003:34) 

menar att socialarbetare genom sin kunskap och erfarenheter i yrket kan anse sig veta vad som 

är bäst för den äldre i dennes situation. Det kan upplevas som kränkande för den äldre att inte 

ges tolkningsföreträde för sin egen situation. Andersson (2009:79) menar att samhällets 

begränsade resurser kan göra att det sker en indelning i vad som ska prioriteras och vad som 

kan anses om mindre viktigt. Med ett ålderistiskt sätt att se på fenomenet så kan det innebära 

att människor och deras behov bedöms resursmässigt som olika viktiga beroende på ålder och 
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livssituation. De äldre människorna som ingick i studierna som primärdokumenten baseras på, 

påtalade att de ofta kända sig ”överkörda” av omsorgsgivarna, framförallt av formella 

omsorgsgivare. Deras egna önskemål och värderingar blev enligt dem bortprioriterade. Detta 

kan ses som ett tecken på att människor förlorar betydelse och möjlighet att påverka genom 

ställning och ålder.  

Avseende äldre människor och deras behov av samhällets omsorg menar Andersson (2009:80 

ff.) att det inte alltid är behovet som avgör om den äldre blir beviljad insatsen utan även vad 

som anses vara mest lönsamt i längden sett ur ett samhällsperspektiv. Genom internalisering 

av ålderistiska tankegångar kan socialarbetares och omsorgspersonals bemötande av äldre 

människor och deras situation göra att äldre människor ses som en homogen grupp istället för 

att se dem som personer med individuella behov. Vi anser att bemötandet av 

omsorgspersonalen bör ses utifrån ett flexibelt synsätt där den äldre ska få möjlighet att kunna 

ta självständiga beslut samt påverka den omsorg som ges. 

Rollen som socialarbetare innebär ett maktförhållande till omsorgstagaren vilket kan skapa ett 

ojämlikt förhållande mellan dem. Skau (2003:36 ff.) anser att det kan bli särskilt svårt i 

situationer där olika intressen ställs emot varandra. Då kan maktaspekten i det sociala arbetet 

bli extra tydlig genom att de professionella ofta anses ha makt att definiera vad som är bäst för 

den äldre i dennes situation, så kallad definitionsmakt. Svaga grupper genom till exempel 

olika funktionsnedsättningar anses ha svårare att kunna göra sin egen åsikt hörd. Jönsson 

(2009:191 f.) menar att äldre människors problem sällan nämns när svaga grupper diskuteras i 

samhället. Enligt Foucault (2008:210 ff.) så kan yrkesutövning leda till mer eller mindre 

synliga hierarkier där lokal makt utövas. Makten i sig kan ses som nödvändig för att kunna 

producera det som yrket är tänkt att producera, den produkt eller tjänst som ska skapas men 

samtidigt kan maktaspekten göra att äldre människor känner sig kränkta om deras behov och 

önskemål blir förbisedda. Skau (2003:45 f.) beskriver den process som kan inträffa när 

människor behöver hjälp av socialtjänsten eller andra omsorgsgivare. Skau menar att 

kontakten med socialtjänsten och andra aktörer i området kan innebära att den som söker 

hjälp kan gå från att ha varit ett självbestämmande handlande subjekt i sitt liv till att bli 

objektifierad. Detta genom att den hjälpbehövande tidigare var den som aktivt utövade 

handlingar och bestämde över dessa, till att bli någon som andra människor bedömer vad som 

är mest lämpligt för. Denna process kan innebära en rollförlust och en maktförskjutning som 

kan göra att den omsorgsbehövande känner sig som en ”undersåte” i sitt eget liv. En 

förklaring till detta kan enligt Skau (2003:75) vara det maktspråk som yrkesroller, 

värdegrunder, ekonomiska resurser bland annat kan innebära.  

När det kommer till informella och formella omsorgsgivares betydelse för äldre människors 

upplevelse av autonomi så kan det sägas att utifrån tolkning av primärdokumenten och annan 

litteratur att omsorgsgivare på olika sätt kan utgöra en förutsättning för att äldre människor i 

behov av hjälp från andra ska kunna känna autonomi. Samtidigt så kan det vara en balansgång 

att både vara en resurs för den äldre genom sin egen kompetens och möjlighet till att fatta 

beslut och på samma gång kunna beakta det unika i varje persons behov. Det som 

utkristalliserat sig som en upplevd brist hos de äldre var att inte anse sig kunna vara med och 

påverka den hjälp de fick eller den situation som de befann sig i.  
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Andersson (2009:51 ff.) menar att negativa och stereotypa bilder av äldre och åldrande kan 

påverka hur äldre ser på sig själva och detta kan ge en negativ självbild som kan göra det svårt 

att förhålla sig till sin egen ålder och beroendesituation till andra. Enligt Andersson kan 

ålderdomen betraktas som lyckad eller misslyckad beroende på hur väl äldre klarar att 

tillgodose sina egna behov samt hur deras hälsa är. Ett lyckat åldrande anses vara förknippat 

med oberoende. Detta kan förklara äldres ambivalens inför sitt eget åldrande och hjälpbehov. 

En förklaring till att det verkar finnas ett förakt för svaghet och beroende kan vara detta. Det 

skulle i förlängningen kunna leda till att omsorgsgivare har svårt att förhålla sig till äldre 

människors beroendeställning och åldrande genom en internaliserad rädsla för att hamna i 

samma situation. Denna rädsla kan göra att det skapas en distans mellan äldre och 

omsorgspersonal som kan göra att äldre människor känner sig förbisedda och ibland även 

betydelselösa i förhållande till sina omsorgsgivare. 

6.3 Tema 2: Valmöjlighet/delaktighet för äldre i äldreomsorgen 

Det andra temat som vi valt att analysera handlar om äldres möjlighet till delaktighet i 

omsorgsprocessen och de valmöjligheter som finns och hur dessa påverkar äldres möjlighet 

till autonomi. Många menar att det moderna västerländska samhället präglas av normer som 

idealiserar oberoende och självständighet. Detta anses kunna förklara varför autonomi och 

självbestämmande upplevs som viktigt genom hela livsloppet för de flesta människor (Pd 

2:31–32). Tidigare forskning har också visat att ekonomiska resurser på många sätt kan sägas 

påverka möjlighet till självbestämmande, helt enkelt för att man har möjlighet att köpa de 

tjänster som önskas för att minska känslan av beroende (Pd 2:43). Beroende anses vara en 

central fråga när äldre människor blir i behov av andra för att klara sin dagliga levnad. Att gå 

från att vara oberoende till att uppleva sig själv som beroende av andra var något som 

upplevdes skrämmande. Att stå inför det faktum att behöva ta emot hemtjänst ansågs som ett 

stort ingrepp i de äldres autonomi (Pd 14:26).  

 I Pd 5 diskuteras att äldre med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar med rätt stöd och 

hjälp fortfarande kan behålla autonomi och en hög grad av självbestämmande (Pd 5:215).  Det 

kan upplevas som mödosamt för den äldre att kämpa för sitt självbestämmande, men 

samtidigt så var det viktigt för att behålla sin integritet och självrespekt (Pd 5:217). Det som 

ansågs minska att äldre människor kände autonomi i förhållande till omsorgspersonalen var 

bland annat när de uttryckte sina önskemål gällande hur de ville att omsorgen skulle utföras 

och omsorgsgivarna hänvisade till regler och att de inte var tillåtet för dem att frångå reglerna. 

Detta påverkade på ett påtagligt sätt hur de äldre såg på sin möjlighet till delaktighet och 

självbestämmande. De äldre upplevde att besluten om deras omsorg hade tagits över deras 

huvuden utan någon egentlig möjlighet för dem att påverka, detta gjorde att de kände sig 

frustrerade samt att det inte fanns någon flexibilitet i omsorgen (Pd7:389-391). 

”And we´ve had several that were … when you would ask them to do something, “well, we don´t 

do that. “… you feel, when you get someone like that, as if you have no rights at all. That you just 

do whatever they want to do and that´s what you end up doing” (Pd 7:390). 

Detta visade även studien i Pd 9 att de äldre tyckte var problematiskt, det inskränkte i deras 

liv på ett sätt som var påtagligt. Fasta rutiner och tider att passa var svårt att anpassa sig till 
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samt att det var svårt att förstå varför omsorgen ibland kändes så inrutad med vardagsbehov 

som inte gick att ta hand om från omsorgens sida och att hjälpen inte utfördes på det sätt de 

önskade gjorde att upplevelsen av självbestämmande och möjlighet att vara delaktig minskade 

(Pd 9:20; Pd 15:36).  

”Jag vill att det ska vara flexibelt … jag har råkat ihop med ledningen flera gånger … hemtjänsten 

ska vara hjälp till självhjälp, men när man inte orkar, vad gör man då<<. >> De ställer ju upp med 

det mesta, … men att inte kunna göra någonting utöver det som står på pappret. Om jag tappar ett 

glas vatten så torkar ingen upp det>>” (Pd 11:287-288). 

De äldre intervjupersonerna upplevde att det var lättare att komma överens med 

omsorgspersonalen än med biståndshandläggare och verksamhetschefer (Pd 7:391). I Pd 14 

visade resultatet att det var svårt för de äldre att delta i beslutsprocessen samt att det i 

utredningar ofta fokuseras på den äldres rent praktiska behov och fysiska 

funktionsnedsättningar medans deras sociala och existentiella behov upplevdes som åsidosatta 

(Pd 14:2). I Sverige finns enligt Pd 14 ett starkt stöd för äldres inverkan på beslutsprocessen. 

Brukarmedverkan för äldre finns högt upp på agendan i beslutssammanhang och de flesta 

kommuner strävar efter att utöka äldres inflytande över beslutsprocessen men enligt studien så 

är det bara några få kommuner som har handlingsplaner för hur det praktiskt ska gå till (Pd 

14:25). Att inte känna till detaljer som berörde äldres hemtjänstinsatser och utförandet av dem 

upplevdes som ett hot mot den äldres självbestämmande och det var viktigt för dem att de 

kunde upprätthålla sina egna planer och rutiner (Pd 14:57). De upplevde att de fick sätta sina 

egna preferenser åt sidan och nöja sig med den hjälp som finns att få. ”Having to be satisfied, 

adjust, and walk a fine line when balancing between needs and available help” (Pd 14:47). Slutsatsen i 

studien i Pd 14 var att äldre människor inte hade någon egentlig möjlighet att påverka 

beslutsprocessen i någon större utsträckning utan fick nöja sig med hemtjänst anpassad efter 

kommunens riktlinjer. Studiens slutsats var då om det går att tala om individuell 

behovsprövning på riktigt? Bristen på valmöjligheter när det gällde hemtjänstsinsatserna 

ansågs kunna leda till att de äldre upplevde att de fick hjälp men med fel saker och att bristen 

på flexibilitet gjorde att hjälpen kändes bristfällig (Pd 14:72). 

Hemmet ansågs vara en betydelsefull källa till oberoende och självbestämmande för äldre. Att 

få bo kvar i sitt eget hem betydde att de hade möjlighet att själva påverka sina liv och det som 

försiggick i hemmet utan allt för stor påverkan från utomstående, att få möjlighet att få känna 

sig självständig var högt värderat bland de äldre (Pd 15:35; Pd 9:16). I Pd 13 diskuteras 

hemmet som den plats där äldre har möjlighet att utöva självbestämmande. Hemmet är det 

livsutrymme där de flesta har störst möjlighet att påverka. I hemmet kan vi sätta vår egen 

prägel och egna gränser som andra som inte tillhör hemmet måste anpassa sig efter (Pd 

13:139-140). Att hemmet har en stor betydelse för vår identitet kan förklara att det kan vara 

svårt att öppna upp sitt hem för omsorgspersonal. De äldre i studien upplevde att hemtjänsten 

inte beaktade de behov som de hade som var relaterade till hemmet och att de därför kände ett 

intrång i sin identitet och sitt självbestämmande (Pd 13:146-147). För personer som bodde på 

särskilda boenden kunde hemmets betydelse för autonomin bevaras till en viss del genom att 

de fick möblera med sina egna möbler (Pd 5:219). 
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6.4 Analys av tema 2  

Rollen som socialarbetare kan i sig bidra med en ökad trovärdighet, där rollen som 

professionell ger uttryck att socialarbetaren är kunnig inom sitt område, men även att dennes 

åsikter är mer värda än den äldres. I maktaspekten kan man också se att rollen som 

professionell medför en viss kunskap som äldre eller dennes anhöriga ofta inte besitter, vilket 

i sig kan utstråla att den professionella ska bli lyssnad på eftersom denne kan sägas veta vad 

som är bäst för den äldre och dennes behov. Ett paternalistiskt synsätt kan förekomma där den 

äldres möjligheter till ett självständigt val begränsas utifrån ståndpunkten att omsorgen är för 

den äldres bästa. 

Enligt Skau (2003:16 ff.) kan det sociala arbetet bli en grogrund för konflikter genom att det i 

arbetssituationen kan förekomma tillfällen där de professionellas makt visas extra tydligt. 

Detta kan enligt Skau bero på ett ojämlikt förhållande mellan de professionella och 

omsorgstagarna som medför att socialarbetares makt gör att omsorgstagarna känner sig 

maktlösa och utan större möjlighet att påverka sin situation. Att känna delaktighet och 

möjlighet att vara med att besluta i hur omsorgen utformades var ett återkommande tema i 

primärdokumenten. Att vara beroende av andra för att klara sin egen dagliga levnad medförde 

inte automatiskt att de äldre kände förlorad autonomi. Det som var avgörande för att de skulle 

känna självbestämmande och möjlighet att påverka sin situation handlade inte i första hand att 

återfå fysiska förmågor utan att kunna bestämma hur deras omsorgsinsatser var utformade, 

vem som utförde dem samt när och på vilket sätt omsorgen gavs. Av primärdokumenten 

framkom att de äldre inte hade möjlighet att vara med att påverka särskilt mycket och att 

kommunala riktlinjer och fastställda insatser dominerade biståndsbedömningen. Detta kan 

sägas vara exempel på hur maktaspekten kan påverka det sociala arbetet. 

Hemmet anses av äldre som en källa till oberoende och självständighet. Skau (2003:75) menar 

att hembesök innebär ett möte som präglas av en ojämn maktfördelning, där den 

professionella ställer frågor, ger råd osv. Hemmet är en viktig del i människors identitet. Vissa 

äldre har levt hela sitt liv i samma hus, vilket gör att de kan uppleva en sårbarhet när 

socialarbetare kommer till dem för att fråga om privata angelägenheter eller när 

omsorgspersonal kommer för att göra sysslor i deras eget hem, kanske ibland på ett sätt som 

inte överensstämmer med deras egna önskemål. Att hemmet var en viktig plats för äldre 

människors känsla av autonomi blev tydligt genom läsning av primärdokumenten, hemmet är 

den plats som äldre ofta spenderar mest tid i. Hemmet innebar också en sfär där det var lättare 

att upprätthålla gränser gentemot omsorgsgivarna. Det var dock inte helt oproblematiskt att 

behöva ta emot hjälp i hemmet, ett av problemen handlade om att det mest privata på detta 

sätt kan sägas bli öppet för andra. 

Att det på arbetsplatser och i samhället kan bildas en slags ”kultur” som påverkar hur vi beter 

oss mot äldre, förklarar Andersson (2009:46 f.) med att det kan bero på en omedveten 

ålderistisk påverkan på oss, både som individer, del av en arbetskultur eller grupp. Detta kan 

vara i hög grad ett omedvetet beteende som reproduceras genom bland annat regelverk, 

arbetsstrukturer och praxis inom arbetsplatser och samhällen. Att omsorgsgivare hänvisade till 

regelverk när de gällde att motivera varför de inte kunde utföra önskade tjänster visade vårt 
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empiriska material vara en aspekt som gjorde att äldre människor kände att de inte hade 

möjlighet att påverka hur omsorgen utfördes. Att få hjälp med enkla vardagliga göromål 

kunde visa sig omöjligt, till exempel att få hjälp med att torka upp utspillt vatten. Som 

socialarbetare kan det därför vara positivt för arbetet och de äldre att ibland ifrågasätta 

gällande regler och praxis. 

Andersson (2009:79 ff.) menar att vad som är mest lönsamt ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv påverkar hur individers behov bedöms. Äldre människors ”värde” kan sägas ur en 

ekonomisk synpunkt undervärderas, detta på grund av att det ligger i samhällets intresse att 

yngre människor prioriteras rent ekonomiskt på grund av att de oftast har längre tid kvar att 

leva och kan därför bidra till samhället på ett annat sätt än vad de äldre anses kunna göra. 

Kommuners riktlinjer och begreppet ”skälig levnadsnivå” kan sägas vara exempel på detta. Ur 

ett samhällsperspektiv så kan man uttyda genom läsning av primärdokumenten att äldre 

människor kände sig som oviktiga och att de därför inte hade möjlighet att påverka sin 

livssituation särskilt mycket. Detta kunde resultera i en uppgivenhet som gjorde att de slutade 

att försöka förändra sin situation och nöjde sig med den hjälp som fanns att få.  

6.5 Tema 3: Livskvalitet 

Uppsatsen tredje tema handlar om hur äldre människors livskvalitet påverkas av deras 

upplevelse av autonomi. I primärdokument fem så visade studien att även äldre med grava 

fysiska och mentala funktionsnedsättningar kan behålla sin autonomi i någon grad under de 

rätta förutsättningarna (Pd 5:215). Livskvalitet för äldre när det kom till autonomi hade att 

göra med att få möjlighet att göra så mycket som möjligt av det de fortfarande kunde själva.  

Att göra saker för sig själva ansågs mycket betydelsefullt. Det betydde också att omsorgen 

behövde anpassas efter hur de äldre kände sig den specifika dagen. Vissa dagar behövdes mer 

hjälp än andra, och att omsorgspersonalen kunde vara flexibla inför detta stärkte de äldres 

känsla av autonomi (Pd 7:388). Det ansågs viktigt att äldre människor fick möjlighet att få 

behålla de rutiner som de haft för att ta hand om sig själva och att få behålla sina vanor. Att 

involvera den omsorgsbehövande i omsorgen på dennes villkor påverkade deras 

självförtroende positivt och stärkte den äldres egna resurser (Pd 15:48).   

”I can count on them. They´re caring people. But not overly. I like- with my home support and the 

bath, they let me do what I can- can do without taking over. But they´re there to help if I need help 

… But I guess they respect my- and they respect my right to do what I- I can for myself instead of 

trying to do it for me” (Pd 7:388). 

Hälsan påverkade livskvaliteten på ett avgörande sätt. Försämrad hälsostatus innebar ofta att 

det autonoma handlandet och möjlighet till självbestämmande minskade. För äldre att uppleva 

att de inte hade självbestämmande var för vissa svårt att leva med. ”It´s better to die than to loose 

one´s autonomy” (Pd 8:18). De äldre som bodde på särskilda boende kände att deras livskvalitet 

höjdes genom att ”de gjorde rätt för sig”. Detta var en av faktorerna som påverkade de äldres 

livskvalitet i positiv riktning samt att få möjlighet att behålla en privat sfär så opåverkad av 

andras influenser som möjligt (Pd 4:451).  
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” You feel like you are independent because you are paying your rent and everything, and you can 

lock your door and nobody bothers you … when you lose your independence, you lose 

everything” (Pd 4:451).  

Att bli bekräftad som en person som har självbestämmande från omsorgspersonal och andra 

var också positivt för äldres upplevelse av livskvalitet (Pd 4:460). Det som var mest 

betydelsefullt var inte nödvändigtvis att kunna fungera som en oberoende människa utan att få 

bestämma hur, när och på vilket sätt omsorgen utfördes. Att vara i kontroll över sitt dagliga 

leverne rankades högt bland de intervjuade i ett av primärdokumenten (Pd 9:19). Att få 

möjlighet att bo kvar hemma ansågs också vara en betydelsefull källa till livskvalitet för äldre. 

Kvarboendeprincipen har gjort att äldre människor fått möjlighet att göra det. Det kan dock 

vara förknippat med en viss problematik att få omsorg i hemmet. Att bevara känslan av ett 

eget hem kan vara svårt att upprätthålla. Hemmets betydelse för äldre människor kan på flera 

sätt sägas vara starkare än för yngre människor. Det kan finnas en emotionell koppling till 

hemmet som kommer av att de äldre ofta spenderar en stor del av sin tid där (Pd 13:140-141). 

Möjligheten att få bo kvar hemma med bibehållen känsla av hem, omgiven av sina egna 

ägodelar och minnen anses möjliggöra att äldre lever en längre tid som autonoma och 

självbestämmande människor (Pd 15:20). 

”Den huvudsakliga kritiken mot hemtjänsten som intervjuerna påvisar handlar om att den inte gör 

tillräckligt för bibehålla omsorgstagarnas känsla av hem” (Pd 13:136). 

”För den som av olika anledningar berövats eller inte förmår att upprätthålla hemmets gränser kan 

en känsla av att vara en främling i sitt eget hem eller hemlös infinna sig” (Pd 13:140). 

När det kommer till hälsoaspekter på betydelsen av autonomi för äldre så ansågs möjligheten 

att fatta egna beslut rörande sin person och sina omständigheter att öka äldres chanser att leva 

både längre och under omständigheter som var tillfredsställande. I studien som 

primärdokument tolv baseras på så anses möjligheten att bestämma över sitt eget liv spela en 

stor roll i äldre människor hälsa och välmående. Även små beslut i vardagen kan vara mycket 

positiva för den äldres livskvalitet, speciellt de som inte bor kvar hemma längre (Pd 12:28). 

Att äldre människor känner tillfredsställelse i livet anses hänga samman med hur väl de 

hanterar förändringar i livet, det kan röra sig om fysiska och psykiska funktionsnedsättningar 

såväl som sociala förhållanden (Pd 9:22; Pd 11:280). Att vara autonom ska dock inte 

förväxlas med att inte vara beroende av andra, det går att vara beroende av andra och trots det 

uppleva sig som autonom (Pd 9:22). För äldre människor med demenssjukdom kan som 

nämnts tidigare frågan om autonomi bli problematisk, men även de ansågs kunna få positiva 

hälsoeffekter av en högre grad av självbestämmande (Pd 12:28). 

”Furthermore, increasing choices for elderly patients with dementia and providing opportunities 

for them to socialize appear to have a positive effect on these patients. It is possible to slow down 

patient´s loss of ability if they are given choices and independence” (Pd 12:28). 

I omsorgssituationer så upplevde de som tyckte sig vara i kontroll av hjälpen den som mer 

positiv, medan de som inte kände att de kunde påverka omsorgen ofta den som nödvändig, 

men även som en belastning (Pd 11:281). Den materialistiska människosynen anses ha 

påverkat hur vård och omsorg har utformats under senare tid. Med detta synsätt betonas 

vikten av att vara effektiv och produktiv.  Med åldern så är detta förmågor som ofta minskar, 
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detta anses kunna skapa åldersgrupperingar i samhället där en del anses bidra till samhällets 

utveckling och välmående och andra inte. Denna människosyn kan vara en förklaring till att 

äldre känner sig utanför och att de inte spelar någon betydande roll i samhället men också 

inom familjen (Pd 16:8). Den humanistiska människosynen betonar att människan har ett 

värde i sig oavsett omständigheterna runt omkring denne. Med den synen på människan så 

innebär det att alla måste ges utrymme att ha sina egna preferenser samt ges möjlighet till 

självförverkligande. Detta anses bara kunna genomföras om autonomi och självbestämmande 

tillåts. Äldre människor som är beroende av andra på grund av funktionsnedsättningar kan 

ändå ses som autonoma om de får möjlighet att bestämma hur omsorgen skall utföras även om 

de inte själv kan utföra dem längre utan assistans (Pd 16:11-12). ”Har man varit van att vara väldigt 

självständig och så där, så är det klart att man kanske har andra krav också, det får man ta med i beräkningen” 

(Pd 11:289). I Pd 16 beskrivs hur äldres livskvalitet på särskilda boenden kan höjas genom att 

de ges valfrihet och möjlighet att påverka omsorgen (Pd 16:14). 

6.6 Analys av tema 3  

Skau (2003:67) anser att möten som på ytan kan ses som informella ändå präglas av 

maktaspekten i det sociala arbetet. När det sociala arbetet kommer in i vårt privata liv och 

våra hem kan mötet präglas av ojämlikhet om inte socialarbetaren är lyhörd för 

omsorgstagarens behov och önskemål. Kvarboendeprincipen har i Sverige bidragit till att 

äldre kan bo kvar hemma längre och detta kan sägas ha ökat äldres autonomi, samtidigt visade 

läsning av primärdokumenten att det som var mest problematiskt med att få omsorg i hemmet 

var att det ibland var svårt att bibehålla känslan av ett eget hem och att detta i förlängningen 

kunde ge en känsla av ”hemlöshet” när gränserna för privat och offentligt suddades ut. 

Äldres hälsa påverkar graden av självbestämmande. Swärd och Starrin (2006:251) beskriver 

det paternalistiska synsättet vilket innefattar att socialarbetaren utifrån sina egna värderingar 

avgör vad som är bäst för individen vilket begränsar dennes möjligheter till att kunna göra ett 

självständigt val. Skau (2003:36 ff.) menar att äldre och andra svaga grupper kan vara särskilt 

utsatta för ”påtvingade” insatser genom andras goda vilja att skapa bra förutsättningar för 

klienter. Studier har visat att livslängd och livskvalitet påverkas positivt av att äldre har 

möjlighet att påverka sin situation och upplever autonomi. Även personer med 

demenssjukdom anses gynnas ur ett hälsoperspektiv av att ges valmöjlighet. Vi anser det vara 

en problematisk situation när äldre inte längre kan utöva sitt självbestämmande på grund av 

sin hälsa. Vem ska då bestämma åt dem, och vem bestämmer det? 

Utifrån teorin om ålderism menar Andersson (2009:58 ff.) att det finns normerande värden i 

samhället. Dessa kan till exempel användas för att förstå varför att vara oberoende och klara 

sig själv är så viktigt för många. För att känna sig tillräckligt lyckad som äldre kan det krävas 

att den äldre kan klara sig själv. Att kunna göra ”rätt för sig” ansågs bidra till livskvaliteten 

och autonomin hos äldre. Vissa beskrev att de kändes bra att betala hyra och bidra med det de 

kunde, särskilt viktigt var detta för äldre på särskilda boenden. En annan aspekt på detta 

kunde ses i att de personer som hade råd att betala informella omsorgsgivare för deras hjälp 

gärna gjorde det, detta ansågs av dem göra det lättare att ta emot hjälpen. 
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Avsaknad på respekt och brist på engagemang inför den äldre och dennes hem kan förstås 

genom att koppla till det Jönson (2009:194 ff.) skriver om ålderism. Jönsson menar att vi 

människor generellt sett har svårt att förhålla oss till vårt eget åldrande och död. Detta kan 

innebära att vi har svårt att förhålla oss till att äldre har ett fullt människovärde och samtidigt 

vara omsorgsgivare för personer som närmar sig slutskedet av livet. Jönsson använder sig av 

disengagemangsteorin sammankopplat med ålderism för att beskriva detta.  

Disengagemangsteorin kan kortfattat sägas gå ut på att vi distanserar oss från våra äldre i 

samhället för att det riskerar att bli för känslomässigt- och funktionellt kostsamt för oss när de 

dör. Denna process anses skydda och distansera oss från vår egen död. Detta kan bidra till att 

de äldres behov och önskemål åsidosätts, vilket i förlängningen kan skapa marginalisering och 

utanförskap. Att uppleva kontroll över sitt liv var en klar bidragande faktor för äldres 

upplevelse av autonomi och livskvalitet. Det framgick dock vid läsning av primärdokumenten 

att det var svårt att upprätthålla sin autonomi när funktionsnedsättningar och åldrande gjorde 

att äldre människor blev beroende av omsorgsgivare för sina behov. En förklaring skulle 

kunna vara att socialarbetare och omsorgsgivare har svårt att förhålla sig till den äldres 

situation och hjälpbehov utifrån en egen mer eller mindre omedvetna distans i förhållande till 

den äldre på grund av det kan vara känslomässigt svårt och kostsamt att hantera. Dessutom 

påminner det oss om vårt eget åldrande och framtida beroende, vilket utifrån samhällets 

normer kan vara problematiskt att hantera. Detta kan i förlängningen leda till att människor 

distanserar sig från de äldre eller förminskar deras betydelse, något som sett ur ett yrkes 

perspektiv skulle kunna leda till allvarliga brister i det sociala arbetet. 

 

7 Avslutande diskussion och helhetsanalys    

I avsnittet sammanfattas de svar som uppsatsens frågeställningar resulterade i. Vidare följer 

en avslutande diskussion och helhetsanalys kring uppsatsen och dess resultat. Avsnittet 

avslutas med en metoddiskussion samt förslag på fortsatt forskning inom området. 

Syftet med denna uppsats har varit att belysa och beskriva vilka faktorer som bidrar till och 

påverkar att äldre människor känner autonomi. Våra tre valda frågeställningar var följande: 

 Varför är äldres autonomi viktig? 

 Vilken betydelse har autonomi för äldre i äldreomsorgen? 

 Vilka faktorer bidrar till respektive begränsar äldres autonomi i äldreomsorgen? 

 

I vår första frågeställning som innefattar varför äldres autonomi är viktig fann vi att 

livskvalitet hos äldre kan relateras till autonomi. Livskvaliteten hos äldre upplevdes som att 

de skulle få möjlighet att göra saker som de fortfarande kunde göra på ett självständigt sätt 

samt möjlighet att få behålla egna fastställda rutiner och vanor. Vi fann att en försämrad fysisk 

hälsa ofta leder till en försämrad möjlighet till självbestämmande och därigenom en minskad 

livskvalitet. Ett primärdokument påvisade att möjligheten att fatta egna beslut rörande sin 

person och sina omständigheter ansågs öka äldres chanser att leva både längre och under 

förhållanden som var tillfredsställande. En anledning till detta kan vara att det finns 
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samhälleliga normer som värdesätter självständighet och oberoende högt. Faktorer som hade 

en positiv inverkan på livskvalitet var att bli bekräftad och ha kontroll över sin egen 

livssituation samt möjlighet att kunna behålla sin privata sfär när den äldre var boende på ett 

äldreboende. Vidare fann vi även att hemmet är en bidragande faktor till livskvalitet, men kan 

även innehålla en viss problematik.  

 

I ett primärdokument beskrevs det att äldre med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar 

med rätt stöd och hjälp fortfarande kan behålla sin autonomi och en hög grad av 

självbestämmande. Det kan upplevas som mödosamt för den äldre att kämpa för att behålla 

sitt självbestämmande, men samtidigt så ansågs det viktigt för att behålla sin integritet och 

självrespekt. I ett primärdokument diskuterades det att socialarbetaren hade en tendens till att 

fokusera sin behovsbedömning på den äldres sjukdomstillstånd och svagheter istället för de 

inneboende styrkorna. Författarna ansåg att det var viktigt att socialarbetare innehar en 

medvetenhet om den etiska balansgång det kan innebära att lägga övervägande fokus på att 

trygga äldres säkerhet i hemmet när detta ställs i motsats till den äldres autonomi. 

Socialarbetaren måste inneha en etisk medvetenhet i sin yrkesroll då dennes värderingar 

annars riskerar att urholkas. 

 

Vår andra frågeställning hade som avsikt att besvara vilken betydelse autonomin har för äldre 

människor i äldreomsorgen. Ett återkommande tema i forskningen var äldres valmöjligheter 

och delaktighet. Forskningen fokuserade på beroende i en kontext där samhälleliga normer 

värderar oberoende högt. Att bli beroende av hjälp från andra människor kan innebära en stor 

och skrämmande förändring i äldres liv. I ett primärdokument fann vi att när äldre hade 

önskemål om hur omsorgen skulle organiseras, hänvisade omsorgsgivaren till regler, vilket 

minskade de äldres möjlighet till självbestämmande och delaktighet. Omsorgsgivarens ovilja 

till flexibilitet och fasta rutiner var bidragande faktorer till att äldre upplevde att de inte var 

delaktiga gällande det som rör dem. Äldre upplevde även att de inte var delaktiga i 

beslutsprocessen där deras sociala och existentiella behov negligerades och kommunala 

riktlinjer om beslut och insatser fick företräde. De äldre upplevde att hotet mot deras 

självbestämmande bland annat var när de inte själva kunde påverka och utforma 

hemtjänstinsatserna och dess utförande. Flera kommuner strävar efter att utöka äldres 

inflytande över beslutsprocessen men enligt ett primärdokument så är det få kommuner som 

har handlingsplaner för hur det praktiska tillvägagångssättet ska utformas.  

 

Den tredje frågeställningen handlade om vilka faktorer som bidrar till respektive begränsar 

äldre människors autonomi i äldreomsorgen. Vi fann att formella och informella 

omsorgsgivares betydelse för äldres autonomi var ett tema som förekom upprepade gånger 

inom forskningen. Resultatet visade att båda grupperna av omsorgsgivare var en betydande 

faktor avseende hur äldre upplevde autonomi, där formella omsorgsgivare var den faktor som 

både främjade och begränsade äldres möjligheter till autonomi. Vi fann att bemötandet från 

omsorgsgivaren var betydelsefullt där den äldre på ett självständigt och delaktigt sätt kunde 

vara en del av beslutsprocessen. Faktorer som hade en positiv inverkan på äldres upplevelse 

av autonomi var bland annat när formella omsorgsgivare hade ett individfokuserat arbetssätt, 

vilket gjorde att de äldre upplevde att de var respekterade för den egna personen samt att de 
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kunde utöva kontroll över sin egen livssituation. Resultatet påvisade även att äldre som 

upplevde en hög grad av autonomi var de individer som kände att de hade integritet och 

självbestämmande, vilket de fann genom att upprätta gränser för omsorgsgivarna.  

 

Negativa faktorer på autonomin var exempelvis när de äldre upplevde att deras åsikter inte 

värderades, när de kände att ingen lyssnade på dem eller när deras behov negligerades. De 

formella omsorgsgivarna ansågs ibland förbise förväntningar och önskemål från de äldre. De 

äldre upplevde även att det var inskränkande i deras liv och självbestämmande att behöva 

anpassa sitt liv efter andra, exempelvis när de var tvungna att planera aktiviteter utifrån 

omsorgsgivarna. För äldre som bor i särskilda boendeformer kan regler och personalens makt 

att definiera vilka problem och behov som är mest relevanta vara förknippat med förlust av 

autonomi och en upplevelse av att individuella önskemål och behov åsidosätts. Informella 

omsorgsgivare var även en betydande faktor rörande äldres autonomi, där en studie visade att 

de äldre upplevde att det var bra att anhöriga deltog i beslutsprocessen så länge som de själva 

fick ta det slutgiltiga beslutet och mötas med respekt. Dock betonas att den här processen kan 

innebära stress- och konfliktfyllda situationer, där äldre kan uppleva att det är problematiskt 

att bli beroende av hjälp från andra människor. Vi kunde även konstatera att hemmet är en 

källa till oberoende och självbestämmande, då äldre upplevde att de i hemmet kunde påverka 

sin livssituation. 

Vi anser att vi uppfyllt vårt syfte med uppsatsen och att våra frågeställningar har blivit 

besvarade genom att vi utifrån intervjuer av 16 utvalda primärdokument har tagit del av den 

forskning som finns inom området om äldres autonomi. Utifrån den funna empirin utformades 

tre teman; formella och informella omsorgsgivares betydelse, valmöjlighet/delaktighet samt 

livskvalitet. När vi studerat våra primärdokument och aktivt ställt frågor till dessa genom 

användning av vår intervjuguide så blev det snart ganska tydligt att teorier om makt och 

ålderism kunde användas för att förstå hur dessa kunde bidra till de äldres upplevelse av 

autonomi. Uppsatsens resultat ligger i linje med tidigare forskning, exempelvis Dunér (2007) 

har konstaterat att informella och formella omsorgsgivarna är viktiga resurser gällande hjälp 

till äldre människor samt Hwang et al. (2006) som beskriver att upplevd autonomi påverkas 

av flera faktorer, exempelvis den fysiska förmågan hos äldre. 

Våra resultat visade på att formella omsorgsgivare var den faktor som både främjade och 

begränsade äldres möjligheter till autonomi, vilket gör det viktigt att diskutera detta. Vi 

upplever det som problematiskt att äldre inte upplever att de är delaktiga i beslutsprocessen 

och att vissa av deras behov negligerades, hur ska den äldre kunna känna autonomi och 

självbestämmande när de själva inte kan delta i de processer som rör deras egen livssituation? 

Får äldre verkligen den hjälp som de är i behov av eller får de en allmän standardiserad hjälp 

utan möjligheter till att kunna påverka hjälpen? Utifrån detta kan socialarbetarens yrkesroll 

beaktas. Socialarbetarens yrkesroll är en svår roll som medför ett stort ansvar att utifrån sin 

egen kompetens bedöma, utreda och besluta om äldre människors behov av hjälp. Till stöd för 

detta har socialarbetaren lagstiftning samt kommunala riktlinjer och regler och yrkesrollen 

påverkas av de organisatoriska och ekonomiska förutsättningar som finns i verksamheten. Till 
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detta hör även ofta en hög arbetsbelastning och tempo i en kontext där snabba men ändock 

korrekta beslut krävs. 

Socialarbetaren har som sagt en viktig betydelse gällande äldres autonomi och delaktighet i 

handläggnings- och beslutsprocessen. Det är den äldres behov som ska vara styrande varpå 

färdigkomponerade insatser ej är en tillräckligt god lösning. Vi menar att alla aktörer inom 

äldreomsorgen har ett ansvar gällande äldres autonomi och delaktighet, där egna värderingar 

och åsikter i vissa fall får ett stort utrymme för hur äldre människor behandlas. Det är den 

äldre som ska vara den centrala huvudpersonen, där man ska tala med och inte till denne, och 

relationen mellan aktören och den äldre ska präglas av en ömsesidig respekt för varandra. Den 

äldre och dennes behov ska ses utifrån en helhetssyn och utifrån de egna förutsättningarna, 

alla individer är unika. Även äldre människor vill känna sig delaktiga och kunna ta beslut 

rörande sitt eget liv, och det är aktörerna kring dessa människor som bör vara medvetna om 

hur de kan påverka upprätthållandet av äldres autonomi. Som flera av forskningsdokumenten 

visade, är det viktigt att socialarbetaren innehar kunskap om paternalism och makt samt sitt 

eget handlingsutrymme och hur dessa begrepp påverkar relationen mellan denne och den 

äldre.  

Avslutningsvis vill vi betona att vi genom att ta del av den forskning som existerar inom detta 

område har vi fått nya insikter och lärdomar om vilken betydelse autonomi har för äldre 

människor i äldreomsorgen och hur tillgång till eller brist på autonomi kan bidra respektive 

begränsa dem i deras vardag. Vi har även fått insikt i vilken betydelse socialarbetare och 

andra aktörer inom äldreomsorgen har i detta avseende. 

7.1 Metoddiskussion 

Vår metodologiska utgångspunkt i vår uppsats har varit en kunskapsöversikt som delvis har 

tolkats hermeneutiskt. Vi anser att metoden har överensstämt med vårt valda ämne. Genom att 

läsa en stor mängd forskningsmaterial har vi fått nya insikter samt en bred överblick över 

ämnet, då vi fått ta del av forskares samt äldres upplevelser av autonomi. 

Begränsningar med den valda metoden kan vara att resultatet kan feltolkas, exempelvis 

genom urvalet av forskning och primärdokument. Vi har valt en selektiv kunskapsöversikt, 

vilket har gjort att vi valt bort vissa aspekter inom området vilket i sin tur innebär att hela 

området inte täcks. Vi har använt oss utav två teorier, fler kan användas men nackdelen är då 

att översikten kan bli ytlig istället för djupare som den blir vid färre teorier. Genom att vi 

valde ut de primärdokument som använts i uppsatsen kan det öka risken för feltolkningar, 

men vi anser att uppsatsen ändock håller hög trovärdighet, bland annat genom flera och 

fylliga citat samt att våra primärdokument har kunnat besvara våra frågeställningar. Vi har även 

försökt inkludera forskning från flera olika länder och som påvisar olika resultat. Majoriteten 

av vårt utvalda forskningsmaterial samt primärdokument är engelskspråkiga, vilket kan leda 

till felaktiga eller missvisande översättningar. Vi har dock läst primärdokumenten upprepade 

gånger och tolkat dessa på liknande sätt, vilket gör att vi bedömer trovärdigheten i 

tolkningarna som tillfredställande. 
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7.2 Förslag på fortsatt forskning 

Autonomibegreppet är ett vitt begrepp och en viktig aspekt gällande äldres livssituation och 

vardag. Vi finner att det finns ett stort område att utforska med autonomiaspekten i fokus, 

speciellt då den äldre befolkningen ökar i Sverige. Exempel på vidare forskning skulle kunna 

vara att göra kvalitativa intervjuer med äldre människor som bor på boende och hemma och 

sedan jämföra deras upplevelser med varandra. På så sätt skulle man kunna undersöka om det 

skiljer sig mellan deras upplevelse av autonomi och i så fall vilka faktorer i omgivningen som 

påverkar deras känsla av autonomi. Vidare skulle ett förslag på fortsatt forskning vara att 

undersöka hur värdegrunden i SOU 2008:51 har implementerats i de svenska kommunerna 

och hur denna har påverkat synsättet inom äldreomsorgen för att beakta äldres rätt till ett 

värdigt liv. 
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9 Bilagor 

   

Bilaga 1.  

Intervjuguide  

 

Tema 1: Informella och formella omsorgsgivares betydelse för äldres autonomi 

 Hur påverkar informella omsorgsgivare äldres möjlighet att delta i en 

omsorgssituation? 

 Kan informella omsorgsgivare utgöra ett hinder för den hjälpbehövandes autonomi? 

 På vilket sätt kan professionellas värderingar om vad som till exempel är skälig 

levnadsnivå, påverka äldres förmåga till självbestämmande? 

 Kan omsorgsgivarens egna värderingar och normer påverka hur äldres behov bedöms?  

 

Tema 2: Valmöjlighet/delaktighet för äldre i äldreomsorgen 

 Hur ser äldres möjlighet till delaktighet och valmöjlighet ut i realiteten? 

 Vad kan påverka äldres delaktighet och valmöjlighet i mötet med professionella 

omsorgsgivare?  

 Kan relationen mellan professionell och äldre bidra till att äldre upplever att de får 

mindre självbestämmande i sina liv?  

 På vilket sätt kan maktaspekten i omsorgen minskas så att den äldre känner delaktighet 

och möjlighet att påverka? 

 Hur upplever äldre maktsituationen mellan denne och den professionella? 

 Kan äldre mednedsatta kognitiva förmågor som exempelvis demenssjukdom ges 

autonomi och självbestämmande?   

 

Tema 3: Livskvalitet 

 På vilket sätt kan välbefinnande och livskvalitet kopplas samman med äldres 

autonomi? 

 Påverkar tillgång till eller brist på autonomi och självbestämmande den fysiska och 

psykiska hälsan?   
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 På vilket sätt kan kommunala riktlinjer om vad som till exempel är en skälig 

levnadsnivå påverka äldres möjlighet till självbestämmande? 

 Kan professionellas egna värderingar och normer påverka hur äldres behov bedöms?  

 

 

   


