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Sammanfattning 
Äldres delaktighet och inflytande i äldreomsorgen beskriver Socialdepartementet som 

bristfällig. För att öka äldres delaktighet tillsattes ett verktyg, genomförandeplaner. I den här 

uppsatsen ställer vi oss frågorna: Hur upplever personal äldres delaktighet på äldreboenden 

samt vad fyller genomförandeplaner för funktion för äldres delaktighet? Utifrån sex intervjuer 

med personal på äldreboenden visar resultatet att personalen upplever äldres delaktighet som 

framåtskridande och betydelsefull inom äldreomsorgen. Personalens syn på 

genomförandeplaner är att det är ett krångligt men bra verktyg för att öka äldres delaktighet. 

Slutsatser vi argumenterar för är att äldres delaktighet kan gynnas eller missgynnas av: 

Personalens förhållningssätt och hur de arbetar, huruvida de äldre är engagerade till att vara 

delaktiga och om de kan vara delaktiga. Studien visar att genomförandeplaner som verktyg 

för äldres delaktighet fungerar och ger positiva resultat. Faktorer som kan främja eller 

begränsa delaktigheten via genomförandeplaner är: kontaktmannaskapet, äldre och 

personalens förståelse för frågorna och genomförandeplansprocessen. 

 

Nyckelord: Delaktighet, genomförandeplaner, inflytande, äldre, äldreboende 
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Abstract 
Are elderly people participant in their care? 

-A qualitative study about documentation for implementation as a tool for elderly 

people’s participation in nursing homes 

Elderly people’s participation and involvement in elderly care are according to the Ministry of 

Health and Social Affairs inadequate. To increase elderly people’s participation, a tool for 

documentation for implementation was made. In this study we ask ourselves: How does staff 

experience elderly people’s participation in nursing homes and which function does the 

documentation for implementation have on elderly people’s participation? On the basis of six 

interviews with staff in nursing homes the result shows that staff experience that elderly 

people’s participation is in progress and is very important in elderly care. The staff’s view on 

the documentation for implementation is that it is complicated. However, they feel that it is a 

good tool for increasing elderly people’s participation. We argue that elderly people’s 

involvement can be advantaged or disadvantaged by: How the employee acts and works, if 

the elderly are committed and if they can be involved. We argue that the documentation for 

implementation, as a tool for elderly people’s participation, give positive results.  Factors that 

can promote or limit the participation in the documentation for implementation are: the 

contact person and elderly and employees comprehension about the questions and the process.  

 

Keywords: Elderly, involvement, nursing home, participation 
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Förord  
Vi vill först och främst tacka de informanter som ställde upp och svarade på våra frågor. Detta 

har gjort det möjligt för oss att färdigställa studien och utan er hade det inte gått! Vi vill även 

tacka vår handledare Peter Öberg för det stöd och förtroende vi fått genom arbetets gång.  

Vi, Sandra Hast och Mikaela Hildingsson har tillsammans haft lika stort ansvar för alla delar i 

uppsatsen genom hela arbetet. Vi har tillsammans intervjuat, transkriberat, bearbetat, 

utvecklat och färdigställt arbetet. Det samarbete vi haft har fungerat mycket bra och ansvaret 

har varit lika fördelat under hela processen. Vår förmåga att komplettera varandra, i våra 

tankar och studietekniker har varit en fördel för studien. 

  

 

Gävle, maj 2014 

Sandra Hast och Mikaela Hildingsson 
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1. Inledning 
Idén inför denna uppsats väcktes då en kommunanställd skickade in ett uppsatsförslag till 

socionomprogrammet på högskolan i Gävle. Förslaget syftade till att det idag är aktuellt med 

genomförandeplaner och omsorgstagarens rätt till delaktighet och inflytande. Med 

utgångspunkt i förslaget, började vi studera litteratur och tidigare forskning och lade märke 

till att det inte fanns mycket forskat kring äldres delaktighet och inflytande i utformandet av 

omsorgen. Vi började därefter forma frågeställningar utifrån detta. Ämnet intresserar oss 

också eftersom vi båda har kommit i kontakt med arbetet med genomförandeplaner i vår 

verksamhetsförlagda utbildning och i tidigare arbetsliv. 

 

I detta inledningskapitel beskrivs kort om äldreomsorgens utveckling de senaste årtiondena 

följt av en problemformulering utifrån myndigheters utredningar och åtgärder angående 

brister i äldreomsorgen. Problemformuleringen mynnar ut i syftet och frågeställningarna.  

Det inledande kapitlet avslutas med en beskrivning av begrepp som kommer användas i 

uppsatsen samt en redovisning av uppsatsens disposition.  

 

1.1  Bakgrund 
Äldre är en till antalet ökande grupp i samhället och under 1900-talets senare del har 

ökningen varit kraftig. Medianåldern har under 1900-talet i Sverige ökat från 23 år till 39 år. 

Anledningen till detta är att människor idag lever längre, det vill säga att medellivslängden 

har ökat (Elmér 2000, s. 206: Öberg 2005, s. 19). År 1950 fanns det 450 000 personer som var 

70 år eller äldre. År 1970 hade antalet personer 70+ ökat till 700 000 och år 1990 till 1 300 

000 (Elmér 2000, s. 206). Under 2000-talets två första decennier är ökningen inte lika 

drastisk, men kring mitten av 2020-talet förväntas antalet äldre öka i stor omfattning. Det är 

då 40-talisterna blir 80+ och omsorgsbehovet antas öka (Svenska kommunförbundet 2002, s. 

57). Man förutspår att det är mellan år 2020 och 2035 som behovet av vård och omsorg 

kommer att öka som mest (Ibid, s. 58). Under 1990-talet minskade antalet som arbetar inom 

äldreomsorg och hälso- och sjukvård med 15 % medan de äldre (80+) ökade med 17 % under 

samma tid (Kommittén Välfärdsbokslut 2000, s. 169). Detta leder till att arbetsbördan för 

personalen inom den kommunala äldrevården ökat. Detta kan påverka kvaliteten på 

omsorgen, till exempel äldres självbestämmande och inflytande (Ibid, s. 169ff). Äldres 

självbestämmande och inflytande är viktigt för omsorgens kvalitet eftersom Socialstyrelsen 

(2014) anser att "Inflytande och delaktighet är grundläggande faktorer för att de äldre ska 
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kunna påverka sin egen livssituation och behålla en hög grad av självbestämmande och 

integritet" (s. 38) 

 

År 1992 övergick det samlade ansvaret för äldreomsorgen, som tidigare legat på landstingen, 

till kommunerna. Detta skifte brukar benämnas som Ädel-reformen. Under 1990-talet började 

man påtagligare lyfta äldre människors rätt till ett aktivt liv, inflytande över sin vardag, 

trygghet, oberoende och ett respektfullt bemötande (Kommittén Välfärdsbokslut 2000, s. 

169). I Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) regleras äldres rättigheter till ett värdigt liv. När 

äldre själva inte kan tillgodose sina behov, ska den äldre personen: "så långt det är möjligt, 

kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges” (5 

kap. 5§ 3st).  

 

1.2  Problemformulering 
I propositionen Värdigt liv i äldreomsorgen (Socialdepartementet 2009. 7 kap) skriver 

regeringen att äldres självbestämmande och inflytande inte uppnås i tillräcklig mån i det 

praktiska arbetet och att äldres självbestämmande och inflytande behöver ökas och stärkas. 

Regeringen konstaterar att det är viktigt för äldre människor att ha kvar inflytande över sitt 

vardagsliv trots att man behöver stöd och omsorg. Förslaget i regeringens proposition (Ibid.) 

var att så kallade genomförandeplaner bör göras. Genomförandeplaner ska användas som ett 

verktyg för att få den äldre delaktig i utformandet av sin omsorg. Dessa planer ska 

dokumentera vad man behöver hjälp med samt när och hur insatser ska utformas. 

Genomförandeplanen ska upprättas av den verksamhet som är ansvarig för att genomföra 

insatserna. I den bör det framgå vilka insatser en person är beviljad, vad målet med insatsen 

är, när och hur den ska genomföras och det som är det centrala i vår uppsats: hur personen 

själv haft inflytande över planeringen (Jmf. Socialstyrelsens författningssamling 2008:3, 6 

kap. 1 §). Det ska finnas en skyldighet att följa upp genomförandeplaner för att stärka äldres 

inflytande i utformandet av hur och när insatserna ska utföras. Regeringen anser att 

genomförandeplaner som metod kan vara ett verktyg för att skapa förutsättningar för 

omsorgsbehövande personer att kunna vara med och påverka sin egen omsorg 

(Socialdepartementet 2009, 7 kap).  

  

I regeringens proposition (Socialdepartementet 2009, 7 kap) nämner man som sagt att äldres 

självbestämmande och inflytande inte uppnås i tillräcklig mån i det praktiska arbetet. 
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Regeringen föreslog att: “En bestämmelse införs i Socialtjänstlagen (2001:453) om att den 

äldre personen så långt det är möjligt ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet 

samt annan lättåtkomlig service ska ges” (Socialdepartementet 2009, s. 35) och förslog därför 

att genomförandeplaner ska fungera som ett verktyg. Regeringen skriver att: syftet med 

lagändringarna är att underlätta äldre personers inflytande över genomförandet av de insatser 

de är beviljade. Möjligheten att kunna påverka genomförandet av insatserna ska finnas oavsett 

om personen bor i ordinärt eller särskilt boende (Ibid.). Utifrån vad regeringen utrett och 

kommit fram till gällande otillräckligheten i äldres inflytande och självbestämmande i 

äldreomsorgen är det relevant att undersöka om och hur genomförandeplaner stärker äldres 

inflytande, självbestämmande och delaktighet. Detta är en utgångspunkt för formuleringen av 

vårt syfte och frågeställningar.  

  

1.3  Syfte och frågeställningar 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka huruvida äldre, som beviljats äldreboende 

enligt Socialtjänstlagen, är delaktiga i och har inflytande över utformandet av sin omsorg. 

Detta kommer vi undersöka utifrån omsorgspersonal (undersköterskor och vårdbiträden) och 

äldreboendechefers perspektiv, utifrån följande frågeställningar:  

• Hur upplever omsorgspersonal och chefer på äldreboenden äldres delaktighet och 

inflytande i utformandet av omsorgen? 

• Vad fyller genomförandeplaner för funktion för äldres delaktighet och inflytande i 

utformandet av omsorgen? 

  

1.4  Uppsatsens disposition 
Vårt examensarbete är uppdelat i sex övergripande kapitel med numrerade rubriker och 

underrubriker. Det första kapitlet består av inledning, bakgrund, problemformulering, syftet 

med studien följt av frågeställningar. Sedan följer en avslutande del där vi förklarar centrala 

begrepp som är aktuella för studien. Kapitel två innehåller tidigare forskning som är indelat i 

två avsnitt: delaktighet och inflytande och genomförandeplan. Det tredje kapitlet består av en 

redovisning av de teoretiska utgångspunkter som vi valt i examensarbetet. I kapitel fyra 

presenteras våra metodval samt en diskussion om studiens trovärdighet och etiska 

ställningstaganden. I kapitel fem presenterar vi resultatet av det empiriskt insamlade 

materialet och gör en analys av detta. I det sjätte och sista kapitlet lyfter, diskuterar och 

reflekterar vi över studiens resultat, analys och metod utifrån ett kritiskt förhållningssätt.  
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1.5  Begreppsförklaringar 
1.5.1 Äldreboende och äldre 

Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 5 kap. 5§ 2st har kommuner ansvaret att inrätta 

särskilda boendeformer som ska ge stöd åt äldre människor som behöver särskilt stöd och 

omsorg. I Gävle kommun, där vi valt att göra vår undersökning, kallar man särskilda boenden 

för vård- och omsorgsboenden (Gävle kommun 2014). Äldreboende är ett samlingsbegrepp på 

olika boendeformer för äldre människor med behov av vård och omsorg (National-

encyklopedin 2014). Vi kommer i detta examensarbete att använda begreppet äldreboende. 

För oss innebär detta ett begrepp som ofta används i samhället och som många människor kan 

relatera till och förstå.  

 

När vi använder begreppet Äldre i examensarbetet syftar vi på personer som bor på 

äldreboende och är i behov av omsorg. När man bor på ett äldreboende innefattas man enligt 

Socialstyrelsen (2014) i gruppen "mest sjuka äldre". För att bo på ett äldreboende så ska man 

vara i behov av omfattande omsorg (s. 14). Informanterna i vår studie nämner ibland de äldre 

som bor på äldreboendet som kunder eller som boenden. 

 

1.5.2 Chefer och omsorgspersonal  

När vi nämner chefer i denna uppsats, menar vi de vi intervjuat i studien. Dessa chefer 

befinner sig på mellannivå och är ansvariga för ett boende eller en avdelning på ett boende. 

När vi skriver om omsorgspersonal i denna studie menar vi personal som arbetar som 

undersköterska eller vårdbiträde på äldreboenden. 

 

1.5.3 Delaktighet och inflytande 

Att vara delaktig innebär att man är deltagande i en handling, att man är med om och 

medverkar vid en handling (Svenska Akademins ordbok). "Delaktighet i äldreomsorgen 

uttrycks ofta som att den äldre ska ha möjlighet att påverka hur, när och var insatserna ska 

utföras" (Socialstyrelsen 2014, s. 38). Inflytande innebär att man utifrån egenskaper och 

maktställning kan inverka på något och dess utveckling (Svenska Akademins ordbok). I vår 

uppsats handlar delaktighet och inflytande om att kunna vara med och påverka utformandet 

av sin omsorg, till exempel att ha möjlighet att ha inflytande och vara delaktig i ett möte om 

genomförandeplanen. 
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1.5.4 Genomförandeplan 

Genomförandeplanen skapades av Socialstyrelsen år 2006 (Socialdepartementet 2009). 

Tanken med genomförandeplaner var att förstärka personers inflytande över insatser som de 

blivit beviljade. En genomförandeplan är en dokumentationsplan som ska upprättas av 

omsorgsutförare tillsammans med den som är i behov av hjälp och insatser. Planen ska 

beskriva målet eller målen med insatserna. En genomförandeplan ska berätta vad som ska 

göras och hur och när det ska ske (Westlund 2009, s. 67f). 

 

1.5.5 Utformandet av äldres omsorg 

Vi har fokuserat på utformandet av äldres omsorg. När vi skriver om utformandet av 

omsorgen syftar vi på de verktyg som används för att kartlägga och förtydliga hjälpen den 

äldre har behov av. Med omsorg menar vi det praktiska arbetet som omsorgspersonalen utför. 

Omsorg innebär insatser som är till för att stödja och hjälpa äldre i deras vardag (Westlund 

2009, s. 11). Vi har avgränsat oss till att enbart undersöka utformandet av omsorgen på själva 

äldreboendet och inte till exempel utformandet av biståndsbesluten eller val av utförare 

(Lagen om Valfrihetssystem) på grund av att det skulle bli allt för omfattande arbete inom vår 

tidsram. 

 

2. Tidigare forskning 
Tidigare forskning beskrivs i detta avsnitt. Vi presenterar forskning och kunskap som knyter 

an och är kopplat till våra frågeställningar och syfte. Avsnittet är indelat i två teman: 

Delaktighet och inflytande och Genomförandeplan som verktyg för att öka delaktigheten. Vi 

avslutar med en sammanfattning där vi diskuterar vad de olika resultaten kan ha för koppling 

till vår studie.  

  

2.1 Delaktighet och inflytande 
Åhnby (2012) har i sin licentiatavhandling skrivit om möjligheter till delaktighet, inflytande 

och gemenskap för äldre människor i deras vardagsliv. Åhnbys avhandling består av en analys 

av tre artiklar som är baserade på äldres deltagande i framtidsverkstäder (s.10). 

Framtidsverkstäder är en metod som används för att skapa delaktighet genom att låta 

människor tillsammans skapa nya idéer och genomföra dessa gemensamt. Begreppet 

delaktighet är ofta sammankopplat med självbestämmande och individanpassning när det 
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handlar om att enskilda individer ska få bestämma själv utifrån önskemål och behov (Åhnby 

2012, s. 32). 

  

Åhnby (2012)  nämner att regeringen skriver i propositionen Värdigt liv i äldreomsorgen, att 

delaktighet handlar om ”att uppmärksamma vikten av samråd och samförstånd kring 

omsorgens utförande” (s. 15). I författarens analys används ett socialpedagogiskt perspektiv 

som handlar om att sociala handlingar ska leda till integration. En utgångspunkt hon har i sin 

avhandling är att hälsan kan påverkas positivt om människor har möjlighet att engagera sig 

och känna delaktighet i vardagen (Ibid, s. 13 & 62).  

  

I Resultatet och diskussionen i avhandlingen behandlas både risker och fallgropar för 

framtidsverkstad som metod och hur gemenskap, ansvar och inflytande är kopplade till 

delaktighet (Åhnby 2012, s. 60). De risker och fallgropar som nämns är att resultatet kan bli 

annorlunda ur ett långsiktigt perspektiv, eftersom avhandlingen bygger på framtids-

verkstädernas resultat och redovisning efter endast ett år. Därför nämner Åhnby att det är av 

stor vikt att driva en återkommande uppföljning av framtidsverkstad som metod för att 

behålla de positiva resultaten. En risk eller fallgrop kan vara om den som leder 

framtidsverkstaden är för dominant, vilket kan resultera i att deltagarna inte skapar en 

utveckling för möjlighet till delaktighet och inflytande i vardagslivet. Detta kan medföra att 

metoden inte ger det resultat som den är tänkt att uppnå (Ibid, s. 61f). Åhnby nämner 

begreppen gemenskap och delaktighet som en central del av resultatet med framtidsverkstäder 

och dess empowerment. När äldre som deltar i framtidsverkstäderna känner gemenskap och 

delaktighet bidrar det till att de också blir delaktiga i frågor som berör dem. Deltagarna har 

även visat att de har fått ökad självkänsla genom denna metod (Ibid, s. 63f). I avsnittet där 

författaren talar om ansvar och delaktighet argumenterar hon för att de äldre själva och även 

anställda måste ta ansvar för att lyfta fram de äldres roll och delaktighet i samhället (Ibid, s. 

65f).  

 

I en studie som gjorts i Storbritannien jämför författarna äldres erfarenheter av kontroll över 

sitt vardagsliv som mottagare av olika omsorgsformer (Callaghan & Towers 2013, s. 1). Med 

olika omsorgsformer menas exempelvis äldreboende eller hemtjänst. Kontroll över sitt 

vardagsliv innebär bland annat att ha kontroll över vilka saker som ska göras och när de ska 

göras (Callaghan & Towers 2013, s. 5). Resultatet i denna studie visar att, efter att ha tagit 

hänsyn till faktorer som exempelvis ålder, förmåga att utföra aktiviteter och självskattad 
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hälsa, så är äldres känsla av kontroll över vardagslivet beroende av var omsorgen ges (i 

hemmet eller på äldreboende). Att ha kontroll över sitt vardagsliv och att påverka hur och när 

omsorgen ska utföras värderas av de äldre som något viktigt. Äldre som nyligen flyttat in på 

ett brittiskt äldreboende berättade att det hade mycket mer kontroll och inflytande över sitt 

dagliga liv än vad de först trodde de skulle ha (Ibid, s. 16f).  

 

I en studie skriven av Westin och Danielson (2007) har de fokuserat på äldres upplevelser av 

att möta anställda på äldreboendet. Författarnas analys av upplevelserna av mötet resulterade i 

tre teman: att vara någon, att inte vara någon och att vara delaktig i en grupp. Att vara någon 

innebär att äldre vill bli sedda, bekräftade, respekterade och att känna inverkan från anställda. 

Att inte vara någon innebär att äldre inte blir sedda, inte blir bekräftade, inte blir respekterade 

och att äldre blir lämnade utanför i olika situationer. Att vara delaktig i en grupp är när äldre 

vill ha något eller någon att dela livet med samt att leva ett meningsfullt vardagsliv (s. 174ff).  

Författarnas slutsatser är att anställda behöver stöd och hjälp i hur de ska arbeta för att äldre 

ska få ett meningsfullt liv, känna sig respekterade, må bra och vara delaktiga (Ibid, s. 178f). 

 

Johansson och Mears (2007) har genomfört en jämförande undersökning om 

omsorgspersonalens syn på äldreomsorgen i Sverige och Australien. I studien har 23 

omsorgsanställda intervjuats om bland annat vad de lägger in för värderingar i 

omsorgsbegreppet i deras arbete med äldre (s. 54). Studiens resultat visar att personalens 

upplevelser av det som är viktigt med omsorgsarbetet är att skapa och upprätthålla värdighet 

och kvalitet i omsorgen för de äldre. Personalen tycker att människosynen spelar en viktig 

roll. Det är viktigt att kunna se den äldre människan, se personen bakom sjukdomen och vara 

respekterande. De utmaningar och hinder som uppstår för omsorgspersonalen är framförallt 

tidsbrist. Tidsbristen i sig leder ofta till svårigheter att skapa relationer mellan personal och de 

äldre (Ibid, s. 58-65). 

 

Abbot, Fisk och Forward (2000) har gjort en undersökning om äldres sociala och 

demokratiska delaktighet på äldreboenden. De har utfört intervjuer med över 100 äldre 

personer på äldreboenden i England och Wales. Två tredjedelar av informanterna var i 

åldrarna 85+. Delaktighet definieras i deras forskning som att man har en aktiv roll i dagliga 

händelserna och i det sociala livet där man bor, samt att vara delaktig i utformandet av 

omvårdnaden. De frågor som ställs var bland annat: "Vissa skulle säga att självständighet är 



 

 13 

viktigt för äldre människor, vad tror du om det?" och "Vissa skulle säga att vara delaktig är 

viktigt för äldre människor, vad tror du om det?" (s. 327-330). 

 

Resultatet från Abbot, Fisk och Forwards (2000) undersökning delas upp i tre olika teman: Ett 

tema är: Social delaktighet. Allmänt så tyckte de flesta äldre på äldreboendena att social 

delaktighet med andra var trevligt och viktigt för att undvika att vara ensam och känna sig 

ledsen. Utifrån vad informanterna berättat var det inte vanligt att man skapade vänskapsband 

och nära relationer med andra som bodde på boendet, utan att man socialiserar mest för att 

anpassa sig. Det framkom också att personalen verkade ha höga förväntningar på att de äldre 

skulle ”socialisera i harmoni” och passa väl ihop. De boende var mer realistiska i sina åsikter: 

bara för att man bor "tillsammans" så betyder inte det att man har samma intressen eller 

värderingar (Ibid, s. 332f). Ett annat tema var den Praktiska delaktigheten beskrivs som att 

äldre fortfarande ska ha rätt att utföra arbete trots att de bor på ett äldreboende. Många 

informanter ansåg att det var en lättnad att inte längre behöva ansvara för hushållning och att 

behöva arbeta, medan en liten majoritet uppgav att de tyckte det kändes meningsfullt att få 

vara delaktiga i det dagliga hushållsarbetet och ville gärna hjälpa till. De menade att 

självförtroendet blev stärkt av detta (Ibid, s. 333f). Ett tredje tema var Rutin och 

avpersonifiering. Informanter ansåg att det kunde kännas som att personalens arbetssysslor 

gick på rutin och att de äldre skulle passa in i denna rutin. Aktiviteterna som anordnades 

kunde ibland upplevas som obligatoriska och det gjorde att det de äldre inte kände sig 

delaktiga i att välja vilka aktiviteter de ville vara med på. Många av de äldre hade emellanåt 

känslan att de blev tillsagda vad som ska göras snarare än att tillfrågas. Vissa informanter 

ansåg att om de kom med förslag, idéer eller klagomål så tog inte personalen detta på allvar. 

Personalen berättade däremot att klagomål var väldigt sällsynt (Ibid, s. 334ff). Författarnas 

slutsats är att det behövs en förändring både i attityderna och i det praktiska arbetet på 

äldreboenden för att göra det möjligt för äldre att bli mer delaktiga. Organisationen och 

personalen bör förbättra sin förmåga att känna av och lyssna till äldres röster och behov (Ibid, 

s. 327 & 329).  

 

2.2 Genomförandeplaner 
En strategi för att öka den delaktighet och det inflytande som nämns ovan är 

genomförandeplaner. Som vi nämnt tidigare kom det år 2009 en proposition från regeringen 

där man beskriver att det finns brister i äldres inflytande och självbestämmande inom 
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äldreomsorgen (Socialdepartementet, 2009. 7 kap). Innan denna proposition kom till skrevs 

ett betänkande som bland annat föreslog att det skulle införas en plan som ska beskriva vad 

som ska göras samt hur och när beviljade insatser ska utföras. I betänkandet beskriver 

utredaren vilken betydelse man tror detta kommer få för de äldre. Utredaren beskriver att man 

genom att införa denna plan hoppas stärka äldres inflytande och att på så sätt göra äldres 

vardag så meningsfull som möjligt (Statens offentliga utredningar 2008:51). 

 

Efter att föreskrifterna om genomförandeplaner tillkommit (Socialstyrelsens 

författningssamling 2008:3) har Nilsson och Tillberg Mattsson (2012) i en FoU-rapport 

studerat genomförandeplaner och brukarinflytande. Syftet med studien var att öka kunskapen 

om och kartlägga dilemman och framgångsfaktorer med genomförandeplaner inom 

handikappomsorg och socialpsykiatri. De har i sin rapport valt att intervjua både personal och 

chefer i olika verksamheter inom handikappomsorgen och socialpsykiatrin (s.9).  

 

Resultatet i deras studie visar att informanterna upplever att brukare (det vill säga 

omsorgstagare inom handikappomsorgen och socialpsykiatrin) som själva kan utrycka sina 

önskemål och påverka sin situation har ett stort inflytande. Informanterna i deras studie 

uttrycker att det finns svårigheter för de brukare som inte fullt ut kan uttrycka sina önskemål 

verbalt. En utmaning för personalen är då att de måste tolka brukarens kroppsspråk och 

signaler för att få fram hur de vill ha det, vilket kan påverka brukares inflytande (Nilsson & 

Tillberg Mattsson 2012, s. 5 & 16ff). Resultatet i Nilsson och Tillberg Mattssons studie visar 

även att genomförandeplanen ses som något positivt av de flesta informanterna. De tycker att 

planen tydliggör vad de ska göra och hur insatser ska genomföras. Författarna skriver också 

om delaktighet och nämner att personalen arbetar med "händerna på ryggen" för att låta 

brukare göra så mycket som möjligt själva. I resultatet framkom det även att personalen 

uttrycker att brukarna i vissa fall inte vet sitt eget bästa, vilket försvårar hantering och 

utformning av genomförandeplanen. Ibland kan även brukare överhuvudtaget inte visa någon 

vilja eller önskemål om hur eller när de vill att insatserna ska ges, vilket försvårar 

möjligheterna till brukares inflytande i en genomförandeplan. Flertalet informanter berättade 

att uppföljningen av genomförandeplanen är av stor vikt för brukaren, eftersom förändringar i 

hälsotillståndet hos brukaren styr brukares behov av stöd och omsorg (Nilsson & Tillberg 

Mattsson 2012, s.17-29).  
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2.3 Sammanfattning 
Från Åhnbys (2012) undersökning/avhandling om framtidsverkstad som metod för att skapa 

delaktighet kan vi dra paralleller till det vi studerat, det vill säga genomförandeplaner som en 

metod för att skapa delaktighet för äldre. Åhnby använder snarlika begrepp som vi gör i vår 

studie. Det finns även en koppling mellan äldres delaktighet och inflytande och att känna 

kontroll över sitt vardagsliv som Callaghan och Towers (2013) skriver om i sin forskning. 

Callaghan och Towers använder inte begreppen delaktighet och inflytande, men en känsla av 

kontroll eller icke-kontroll över livet kan innebära att man känner sig mer eller mindre 

delaktig (Payne 2008, s. 421f). Det vill säga samma aspekter som lyfts fram i 

genomförandeplaner. 

 

I studien av Westin och Danielson (2007) är deras slutsats att personalen behöver en plan för 

att få äldre att vara delaktiga, känna sig respekterade, må bra och ha ett meningsfullt liv. Den 

plan som författarna beskriver har likheter med genomförandeplaner, eftersom 

genomförandeplaner också har som syfte att få äldre delaktiga och främja deras inflytande 

över omsorgen.  

 

I Nilsson och Tillberg Mattssons (2012) FoU-rapport om genomförandeplaner kan vi se 

likheter med det vi studerat. Likheterna är att vi har studerat delaktighet genom 

genomförandeplaner och om och hur genomförandeplaner påverkar individer. 

Genomförandeplaner har ett enhetligt syfte oavsett vilket område man arbetar inom. Det som 

skiljer våra studier åt är att Nilsson och Tillberg Mattsson inriktat sig på handikappomsorgen 

och socialpsykiatrin medan vi valt äldreomsorgen.  

 

Abbot, Fisk och Forwards (2000) forskning undersöker hur delaktigheten och 

självständigheten ser ut på skyddade och stängda miljöer, som exempelvis äldreboenden. 

Författarna uppger att de tidigare utfört forskning som fokuserat mycket på den publika och 

samhälleliga delaktigheten för äldre (s. 328f). Vår litteraturgenomgång har visat att det är 

relativt lättare att hitta forskning om delaktighet inom det samhälleliga, snarare än när det 

gäller delaktigheten i det personliga, det vill säga till exempel i sin omsorg. Forskningen som 

Abbot, Fisk och Forward presenterat är relevant för vår studie, eftersom den både utförts på 

äldreboenden och lägger vikt på delaktighet, som också är en viktig komponent i vår uppsats. 

Skillnaden är dock att Abbot, Fisk och Forward beskriver social delaktighet (den sociala 
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samverkan mellan de äldre på boenden) och praktisk delaktighet (de dagliga händelserna på 

äldreboendet) medan vi mer fokuserar på delaktigheten i utformandet av äldres egen omsorg.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt beskrivs de två teoretiska utgångspunkter vi använt oss av i analysen av det 

empiriska materialet: salutogent perspektiv samt empowerment och företrädarskap.  

 

3.1 Salutogent perspektiv 
Begreppet salutogen myntades av Aaron Antonovsky. Begreppet är en sammansättning av 

ordet "salus" som betyder hälsa, och "genesis" som betyder ursprung. Den ursprungliga frågan 

i salutogent tänkande är: Hur kommer det sig att vissa personer håller sig frisk trots svåra 

påfrestningar i livet? Man brukar benämna att man antingen har en negativ eller en positiv 

hälsosyn (patogen respektive salutogen) (Westlund 2009, s. 9f). Det salutogena perspektivet 

fokuserar på personers resurser och ställer även personers svårigheter i relation till resurserna. 

Hindren och resurserna går nämligen hand i hand. I hälso- och sjukvården, enligt ett patogent 

perspektiv, är "god hälsa" och "frihet från sjukdom" det högsta målet, medan man i salutogent 

perspektiv ser hälsa som ett redskap och en resurs i vardagen snarare än ett mål. Man menar 

alltså att hälsan i sig inte är ett mål men kan vara en del i att uppnå andra mål. När det gäller 

social omsorg, som består av insatser för att stödja individer i vardagen (som regleras i 

Socialtjänstlagen), kan omsorgen och personalen vara dessa resurser för att underlätta 

individers vardag och bidra till hälsa (Ibid, s. 10f).  

 

Antonovsky har som svar på den salutogena frågan, som vi nämnde i förra stycket, också 

myntat begreppet Känsla av sammanhang (Kasam). Han menar att en stark känsla av 

sammanhang påverkar hur man bevarar och förbättrar sin hälsa. Antonovsky (1991) beskriver 

begreppet Kasam i tre delar. Begriplighet, i vilken utsträckning en person upplever tillvaron 

som begriplig. Hanterbarhet, som innebär att en person kan hantera situationen med hjälp av 

sina egna resurser eller andras resurser. Om man har hög hanterbarhet känner man sig inte 

som ett offer för omgivningen, utan är bra på att möta de krav som olika situationer ställer. 

Meningsfullhet, betyder att en person känner meningsfullhet och delaktighet i sitt vardagliga 

liv (s. 38-41). Meningsfullheten är något individuellt och kan också vara föränderligt hos 

människor. Det som inspirerar en person och det man tycker är värt att lägga energi på är 
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sådant som bidrar till meningsfullhet (Westlund & Sjöberg 2008, s. 14 & 37). De tre olika 

komponenterna växelverkar med varandra och påverkar varandra på olika sätt (Ibid, s. 14f).  

 

Westlund (2009) ger exempel på de tre Kasambegreppen när det gäller äldreomsorg. 

Begriplighet kan kopplas till det biståndsbeslut man fått eller planeringen av själva insatserna. 

Begriplighet kan handla om att bli sedd och hörd, att känna till sina rättigheter samt att ha 

kunskap om eventuella sjukdomar och hur dessa påverkar livet. Hanterbarhet kan till exempel 

handla om att vara delaktig i själva omsorgen och servicen eller besluten om de hjälpmedel 

man får tillgång till. Hanterbarheten är beroende av om personen känner att de vill, vågar och 

får använda sig av sina resurser. Ett exempel på meningsfullhet kan vara att äldre 

omsorgstagare känner gemenskap, delaktighet och självbestämmande i sin vardag (s. 19-23). 

Meningsfullhet är den viktigaste komponenten för äldre. Om inte tillvaron känns meningsfull 

kan det leda till att individen känner uppgivenhet. Uppgivenhet i sig leder till ointresse och 

oförmåga till engagemang (Ibid, s. 22f). Genomförandeplaner är till för att äldre ska få vara 

med och påverka hur deras omsorg ska genomföras. Som vi nyss nämnde är det en del av 

hanterbarheten att känna att man kan vara med och vara delaktig. Begripligheten handlar som 

sagt om att förstå vad som sker och känna sig sedd och hörd. Att vara delaktig och bli sedd 

och hörd medför enligt det salutogena perspektivet till att den äldre kan uppnå 

meningsfullhet.  

 

Vi har framförallt valt ett salutogent perspektiv eftersom det är kopplat till ett sätt och se på 

hälsa och ett sätt att arbeta utifrån. Att arbeta utifrån Kasam som en del av det salutogena 

perspektivet frågar vi oss om och hur det kan påverka äldres delaktighet och inflytande om de 

inte upplever utformandet av sin omsorg som begriplig, hanterbar och meningsfull? Om äldre 

omsorgstagare exempelvis upplever sin vardag som ohanterlig eller som oordnad och 

oförklarlig skulle detta då kunna innebära svårigheter att uppnå delaktighet för den äldre? 

(Jmf. Antonovsky 1991, s. 39) 

 

3.2 Empowerment och företrädarskap 
Empowerment har som mål att få individer att erhålla makt över sina liv, över det individen 

beslutar och över hur individer handlar i sitt liv. Detta försöker man göra genom att öka 

individers förmåga och självförtroende att ta makt över sin situation, för att undvika 

personliga och sociala hinder (Payne 2008, s. 416). Begreppet empowerment kommer 
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ursprungligen från de proteströrelser som existerade i USA under 1960-talet, som då kämpade 

för att få utsatta grupper att få makten att styra över sina liv på egen hand. Begreppet 

empowerment består av tre nyckelord: kraft, styrka och makt. Dessa tre ord beskrivs vara till 

för att ge positiva möjligheter för den enskilde individen i att nå empowerment (Askeheim & 

Starrin 2007a, s. 9-12). Empowerment och dess användning som begrepp har sedan 1960-talet 

ökat och blivit populärt att använda inom yrken med människor i den offentliga sektorn. 

Utifrån ett empowermentperspektiv är människan den som har kunskap om sina behov och 

vad den vill i livet (Ibid.).  

  

Askeheim (2007) delar in empowerment i tre delar: Empowerment som etablering av motmakt 

som syftar till att individen ska vara medveten om vart hen står i den maktstruktur som råder i 

samhället och utifrån denna kämpa för förbättring. Den terapeutiska positionen handlar om att 

individen ska stärka sin självbild för att bli aktiv och styra över sitt liv. Dock finns en kritik 

mot den terapeutiska positionen som säger att individen kan anses ändras utifrån samhällets 

stereotypiska förväntningar. Den marknadsorienterade inriktningen riktar in sig på att 

samhället och dess välfärdstjänster ska styras utifrån efterfrågan av individerna i samhället. 

Individerna själva anses vara experter på de egna behoven och hur de ska tillgodoses (s. 19-

26).  

  

Företrädarskap syftar till att representera klienter som är maktlösa inför sociala strukturer och 

föra deras intressen till tals. Företrädarskap kopplas till empowerment och företrädaren ska 

hjälpa individen att få och ta kontroll över sitt eget liv. Företrädarskap ska också bidra till att 

individens värde blir synliggjort och att personen får gehör i kontakt med välfärds-

organisationer i samhället. Ett företrädarskap ska resultera i att individen man hjälper får 

möjlighet till inflytande och delaktighet (Payne 2008, s. 416-422). Empowerment handlar 

alltså om att personer ska få självförtroende att ta kontroll och makt över sina liv och 

företrädarskap handlar om att företräda klienter som i sociala situationer kan ses som utsatta. 

Detta perspektiv är relevant för vår uppsats eftersom det kan kopplas till äldre som en utsatt 

grupp och personalen som företrädare åt de äldre. Ett mål med företrädarskap är att hjälpa 

individer att nå inflytande och delaktighet, det vill säga samma syfte som genomförande-

planer.  
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4. Metod 
I metodavsnittet beskriver vi hur studien är utformad, hur vi sökt och gjort urval av litteratur, 

vilka urval som utförts för intervjuerna och hur vi gått tillväga för att genomföra studien. Vi 

diskuterar även studiens trovärdighet samt beskriver vilka etiska överväganden vi gjort. 

 

4.1 Forskningsdesign 
Vårt arbete bygger på kvalitativa intervjustudier. Kvalitativa intervjustudier innebär att man 

intervjuar personer för att nå kunskap utifrån deras upplevelser och erfarenhet (Olsson & 

Sörensen 2011, s.132). Vi har valt att göra halvstrukturerade intervjuer. Att göra 

halvstrukturerade intervjuer innebär att man har utgångspunkt i olika teman i ett 

vardagssamtal. Samtalet bör dock vara någorlunda styrt (Kvale & Brinkmann 2009, s. 43). 

Efter intervjuerna har vi transkriberat dem för att sedan använda materialet i analysen (Jmf. 

Ibid 2009, s. 43). 

  

4.2 Tillvägagångssätt  
Vi har i studien utfört sex intervjuer. Tidsåtgången för intervjuerna varierade från 15 till 30 

minuter. Innan intervjuerna utfördes utformade vi en intervjuguide (se bilaga 1) för att 

intervjua äldreboendechefer och omsorgspersonal. Intervjuerna genomfördes på 

informanternas arbetsplats. Vi har valt att ha allmänna och inledande frågor och även att ha 

lite mer direkta frågor. Ett exempel på en inledande fråga vi ställde: "Vilka tankar har du om 

äldres delaktighet i äldreomsorgen?". Vi försökte att vara noggranna med att ställa 

uppföljningsfrågor och så kallade sonderande frågor, som innebär att man följer upp svaren 

med exempelvis "Kan du berätta mer om det?" och "Skulle du kunna ge ett exempel på det?" 

(Kvale & Brinkmann 2009, s. 150f). Direkta frågor innebär att man lägger fram frågor som 

ofta bara ger ett kort svar. Direkta frågor bör ställas mot slutet av intervjun (Ibid.). Ett 

exempel på en sådan fråga vi ställde var "Görs genomförandeplaner på varje nyinflyttad?" 

 

4.2.1 Urval av litteratur 

De databaser vi använt för att söka litteratur är: PubMed, Socindex, Google scholar, Libris 

och Cambridge Journal Online. Sökord som vi använt oss av är: "participation", "elderly", 

"nursing home", "residential home", "care", "involvement", "implementation", "delaktighet", 

"inflytande", "genomförandeplan", "äldreboende", "äldre", "empowerment", "Kasam" och 

"salutogen". I de databaser vi använt har vi sökt på sökorden både enskilt och tillsammans. 
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Det vi hittat om delaktighet handlar ofta om delaktighet i sociala sammanhang, till exempel 

att ha bra och meningsfulla kontakter med familj och vänner och att känna sig involverad i 

samhälleliga situationer. Vi har dock haft det mer besvärligt att hitta forskning med direkt 

koppling till delaktighet och inflytande i utformandet av omsorgen. Det vi hittat som har en 

direkt koppling till genomförandeplaner, delaktighet och inflytande är en FoU-rapport 

(Nilsson & Tillberg Mattsson 2012) som är inriktad mot handikappomsorgen och 

socialpsykiatrin. Däremot har vi hittat flera andra källor som är relevanta för frågor om 

delaktighet, som vi redovisat i vår genomgång av tidigare forskning ovan.  

 

4.2.2 Urval för intervju 

Inför vår studie hade vi möjlighet att antingen intervjua omsorgspersonal inom hemtjänsten 

eller på äldreboenden. Vi valde att inrikta oss på äldreboenden. Valet bygger på den 

förförståelse vi har att äldreboendena kommit längre i utvecklingen och upprättandet av 

genomförandeplaner, samt att det faller inom vår tidsram att avgränsa oss till ett område.  

 

Vi valde att intervjua sex personer. Vi utförde intervjuerna med en informant åt gången. Vi 

utförde tre intervjuer var, men vi båda två närvarade och hjälpte till att ställa eventuella 

följdfrågor. Inom ramen för den tid vi haft att utföra studien har sex intervjuer varit lämpligt. 

Vi valde att intervjua både omsorgspersonal och chefer på äldreboendena, fyra 

omsorgspersonal och två chefer. Vår förförståelse är att omsorgspersonalen är de som arbetar 

mest med genomförandeplaner, arbetar närmast äldre och har insyn i äldres delaktighet och 

inflytande, därav valet att göra fler intervjuer med omsorgspersonal än chefer. Vi tycker 

däremot att det också är relevant att intervjua chefer (två informanter) eftersom de har ansvar 

för verksamheten, som i sin tur har ansvar att upprätta genomförandeplanerna 

(Socialstyrelsens författningssamling 2008:3, 6 kap. 1 §). Vi kontaktade tre chefer på tre olika 

äldreboenden i Gävle kommun. Två chefer tackade ja till att delta. Därefter bad vi cheferna att 

välja ut två av sina anställda som de tyckte var lämpade för uppgiften. De önskemål vi hade 

var att de skulle vara pratglada och intresserade av vårt uppsatsämne. 

 

4.3 Analysverktyg 
Vi har använt oss av en fenomenologisk ansats i våra halvstrukturerade intervjuer. Det vill 

säga; att fråga intervjupersonerna om deras upplevelser i deras liv och sociala sammanhang 

(Larsson 2005, s. 93: Patton 2002, s. 483) med syftet att identifiera teman utifrån 
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äldreboendechefer och omsorgspersonalens upplevelser av äldres delaktighet (Jmf. Kvalé & 

Brinkmann 2009, s. 43). Fenomenologi innebär att man vill fånga och beskriva personers 

upplevelse av ett fenomen som i vårt fall är delaktighet, inflytande och genomförandeplaner. 

För att man ska kunna samla in sådant material passar det bäst med intervjuer med personer 

som direkt upplevt fenomenet som man är intresserad av att studera. Syftet med att använda 

fenomenologi är att få en djupare förståelse av essensen i människors upplevelser (Patton 

2002, s. 104). 

 

I analysen av empiriskt insamlad data har vi använt en hermeneutisk analysmetod. 

Hermeneutiskt synsätt innebär att man söker förstå mening i texter och ord. Vi har spelat in 

intervjuerna och sedan transkriberat materialet och tolkat de renskrivna texterna (Jmf. Larsson 

2005, s. 93). I hermeneutisk tolkning undersöker och tolkar man enskilda delar och deras 

mening i relation till helhetens mening, detta kallas hermeneutisk cirkel (Ibid.). Den 

hermeneutiska cirkeln som vi använt i vår analys består av äldres delaktighet och inflytande i 

utformandet av omsorgen som mittpunkten, helheten. Utifrån det empiriska insamlade 

materialet har vi även tagit fram tydligt återkommande komponenter som teman, det vill säga 

delarna. När vi tolkat materialet har vi växlat mellan dessa delar och helheten för att komma 

fram till slutsatserna. 

 

4.4 Studiens trovärdighet  
Vi har för att stärka studiens trovärdighet haft som mål att vara så transparenta som möjligt, 

genom att när vi gjort urval och avgränsningar försökt redovisa, reflektera och förklara för 

läsaren hur och varför vi gjort dessa val och avgränsningar. Vi har som författare försökt att 

vara så neutrala och objektiva som möjligt för att inte påverka resultatet. Vi har varit 

noggranna med att utforma intervjuguiden efter vad vi vill undersöka och få svar på. Vi har 

efter det empiriska materialet samlats in ifrågasatt och reflekterat över om vi verkligen tagit 

reda på vad vi avsåg att ta reda på.  

 

När man gör kvalitativa intervjustudier är det svårt att generalisera till en större population 

(Kvale & Brinkmann 2009, s. 282), vi har därför valt att beskriva analytisk generalisering. 

Analytisk generalisering innebär att forskaren gör en bedömning av resultatet och i hur stor 

mån det kan appliceras och vara som vägledning för liknande situationer (Ibid.). I vår studie 

har vi använt citat och detaljrika beskrivningar av informanternas svar, samt tolkning och 
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argument för tolkningen. Resultatet påvisar den analytiska generaliserbarheten genom att ge 

läsaren en utgångspunkt i att även känna igen sig i liknande situationer på till exempel andra 

äldreboenden. Studien kan bidra med att ge fördjupade kunskaper inom området. Studiens 

trovärdighet diskuteras djupare i metoddiskussionen i slutet av uppsatsen (Se avsnitt 6.2). 

 

4.5 Etiska ställningstaganden 
Vi har valt att inte intervjua äldre på grund av att äldre befinner sig i en sårbar situation 

eftersom personer på äldreboenden tillhör kategorin "mest sjuka äldre" (Socialstyrelsen 2014, 

s. 14). Äldre som bor på äldreboenden är i behov av omfattande omsorg och sjukvård och ses 

som sköra individer (Ibid, s. 14). På grund av detta har vi istället valt att intervjua 

omsorgspersonal och chefer på äldreboenden om äldres delaktighet och inflytande i 

utformandet av deras omsorg. Vi har använt oss av Vetenskapsrådets etiska forsknings-

principer och följt dess fyra riktlinjer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2014). Vi har fått samtycke av informanterna, 

delgett att de kommer vara anonyma i studien, att de när som helst kan avbryta samt 

informerat om att det insamlade materialet enbart använts i denna studie. Informanterna 

delgavs dessa etiska forskningsprinciper genom ett informationsblad innan intervjun (bilaga 

2) samt muntligt i samband med intervjun.  

 

5. Resultat och Analys 
I detta avsnitt presenteras resultatet av våra intervjuer samt en genomgående analys av 

materialet med hjälp av valda teorier och tidigare forskning. Analysen kommer i slutet av 

avsnitten. Våra huvudteman i intervjuguiden har varit delaktighet och inflytande och 

genomförandeplaner. Vi har valt att dela in avsnittet i underteman som vi kunnat identifiera i 

vår analys av det empiriskt insamlade materialet. Dessa teman vi identifierat har framkommit 

av att vi ställt frågor om fenomenet, till exempel engagemang. Temata har också skapats 

utifrån vår tolkning av återkommande ämnen och beskrivningar som flertal av informanterna 

berättat om, till exempel kontaktmannaskap. Vi nämner informanterna med beteckningarna 

C1, C2, OP1, OP2, OP3 och OP4. Bokstaven C står för chef och OP står för omsorgspersonal, 

numreringen är till för att skilja informanterna åt. Vi har valt att inte separera resultatet från 

de olika informantgrupperna utan redovisa dessa tillsammans. Anledningen till detta är att det 

inte var några anmärkningsvärda skillnader i svaren mellan chefer och omsorgspersonal.  
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5.1 Delaktighet och inflytande 
5.1.1 Äldres delaktighet på äldreboenden 

Allmänt beskriver informanterna att delaktighet och inflytande för äldre innebär att få 

möjligheten att vara med att bestämma och känna sig involverade i sin omsorg. En chef 

beskriver det såhär: 

- Delaktigheten den handlar ju om kunden. Det är ju inte många som orkar vara delaktig när 

det gäller till exempel: Vad ska vi ha för mat och vad ska vi ha för aktiviteter i huset? Det är 

inte riktigt på den nivån. Utan det är mer på individnivå. Vad jag vill ha hjälp med och hur 

jag vill få hjälpen utförd och när jag vill få hjälpen utförd. (C1) 

 

Samma informant tar upp ett exempel om en omvårdnadssituation och hur viktigt det är för 

äldre att ha inflytande över att situationerna utformas efter hur och vad individen själv tycker 

är viktigt.  

- Vill jag duscha på kvällen eller vill jag duscha på dagen? Vill jag duscha någon speciell 

dag? Eller är det viktigt att en speciell person duschar mig? Hur vill jag få duschen utförd? 

Där handlar det ju mycket om detaljer. Det ska inte vara så att bara för att man flyttar in på 

ett äldreboende så ska dina värderingar och vanor förändras. (C1) 

 

Under intervjuerna framkom det att informanterna ansåg att det är viktigt att de äldre som bor 

på boendet ska känna att personalen är där för dem. Att personalen ska arbeta utifrån de äldre 

och deras behov. En omsorgspersonal nämner:  

- Du flyttar inte in på min arbetsplats, utan du flyttar till en ny lägenhet där jag kommer att 

jobba och hjälper dig. (OP4) 

 

Flera informanter nämner att de tycker att fokus allt mer flyttats mot att de äldre ska vara mer 

delaktiga och vara med och bestämma över hur deras omsorg ska se ut och hur personalens 

dagar ska se ut. 

- De har fått mycket mer delaktighet nu på senare år än vad det har varit förut [...] Då 

bestämde man i princip allting, de [äldre] hade inte mycket att komma med" [...] Det gick på 

rutin liksom helt enkelt. Man stannade inte upp och frågade ”vill du verkligen ha ost på 

smörgåsen” [...] idag är det ju ni [äldre] som bestämmer hur min dag ska se ut. (OP4) 
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Trots att man anser att de äldre ska vara delaktiga i utformandet av sin omsorg så berättar 

informanterna också om att det finns begränsningar:  

- De får bestämma hur de vill ha det. Med de mesta. Så långt det går. Det är ju vissa saker 

som de inte kan påverka. (OP2) 

 

- Sen tänker man ju ofta på hur vi också faktiskt kanske omedvetet styr personer som bor här. 

Kanske när det gäller mattider, personalens arbetstider. [...] man styr lite omedvetet. Men vi 

måste ju ha arbetsrutiner för personalen också så att säga. (C2)  

 

En av informanterna beskriver under intervjun hur situationen ofta kan se ut när äldre flyttar 

in på ett äldreboende. Hon menar att de redan när de kommer dit är sköra, har varit med om 

mycket och att det därför kan vara svårt att vara med och vara delaktig. 

- De som flyttar till oss. De har ju ofta levt i en resväska i sex månader. Nästan utan undantag 

så är det någonting som har hänt, så har de kommit in på sjukhuset. Och sen på sjukhuset så 

får de komma till korttids och från korttids så fattas beslutet om att de ska på vård och 

omsorgsboende. Man kanske aldrig får återse sitt hem igen, som man kanske bott i 40 år. 

Bara där ligger man ju i psykologiskt underläge[...] Det kan ju ta tid innan du vågar visa vem 

du är, vågar ställa krav och vågar komma med synpunkter. Eller vågar... Du kanske inte 

orkar eller inte har lust. (C1) 

 

Hur är det då möjligt att få äldre att känna sig delaktiga och att ha inflytande över sin omsorg? 

Under intervjuerna uttryckte nästan alla informanter att vara stöttande och visa intresse för de 

äldre var viktigt. Bland annat att känna empati, lyssna till personen och se individen.    

- Man måste ju fråga, prata och lyssna på dem. Höra vad de säger. Se att alla är olika. Alla 

är ju olika individer. (OP2) 

 

- Vara tyst och lyssna och ha tålamod. Alltså att känna empati och ha inlevelse. [...] Och även 

skapa en relation till personen. Det är så mycket man kan göra inom en relation. Det handlar 

om att skapa förtroende och en relation så att de kan börja öppna sig och prata och ställa de 

här kraven på hur de vill ha det. Och det kan ta tid. (C1) 

 

- Man lär vara lite intresserad och engagerad och ta reda på vad dom har varit intresserad 

av och därifrån jobbar vi. (OP3) 
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Informanterna berättar om att det finns begränsningar i hur mycket äldre kan vara delaktiga, 

utifrån att det också måste finnas fungerande arbetsrutiner för personalen. I forskningen som 

Abbot, Fisk och Forward (2000) gjort angående äldres delaktighet på äldreboenden kom det 

fram att äldre som intervjuats hade känslan att personalens arbete var rutinmässigt och att de 

som omsorgstagare skulle passa in i den rutinen (s. 34f). Författarnas slutsats var att det 

behövs en förändring i det praktiska arbetet för att göra det möjligt för äldre att bli mer 

delaktiga (Ibid, s. 327 & 329). Som informanterna i vår studie påpekar så ska de äldre få vara 

delaktiga i utformandet av sin omsorg men det finns också begränsningar i detta. Det är 

såklart svårt att få allt det praktiska att gå ihop när det gäller tider och olika behov. Westlund 

och Sjöberg (2005) påpekar att äldreomsorgen är formad efter ett uppgiftsorienterat arbetssätt 

och att uppfylla de grundläggande behoven är viktigare än att försöka arbeta efter att det ska 

vara så meningsfullt som möjligt för omsorgstagaren (s. 52f). Westlund och Sjöberg (2005) 

anser att omsorgen borde bli mer salutogent inriktad och att synen på omsorgen bör ändras. 

Författarna tar exempelvis upp att ett uppgiftsinriktat arbete kan leda till att de som bor på 

äldreboendet får ett mer krävande beteende och att omsorgsbehovet växer snabbare. Det leder 

även till att personalen blir allt mer stressade och gör att möjligheten att växa och berikas i 

arbetet minskas (s. 55ff). Författarna föreslår att organiseringen ska styras med hjälp av 

empowerment, vilket skulle innebära att: "frigöra personalens kunskaper, erfarenheter och 

motivation för att ta tillvara underutnyttjad kompetens [...] Medarbetarna ges ansvar och 

befogenheter" (Ibid, s. 57). Vi tolkar det som att de flesta av våra informanter vill jobba 

utifrån ett mer salutogent arbetssätt. Att vardagen ska vara meningsfull och att den äldre 

personen ska sättas i fokus är ett exempel på detta. Flera informanter pekade på att det 

underlättar även för dem och deras jobb om de får utgå från den äldre och om individen vill 

vara med och påverka sin situation.   

 

Som en av cheferna nämner kan det ta tid innan tillvaron känns trygg när individer ska 

anpassa sig till nya miljöer. För att kunna känna delaktighet som är en del av den 

meningsfullhet Kasam innefattar krävs också att man känner sig trygg och att tillvaron känns 

begriplig och hanterbar (Westlund 2009, s 22f). Inom Kasam menar man att om en situation 

inte känns hanterbar kan detta leda till att individer känner uppgivenhet och negativ stress. 

Miljömässiga förändringar är ett exempel på något som kan orsaka negativ stress (Ibid, s. 

20f). Om en person är i en situation där hanterbarheten inte är hög så finns det olika vägar till 

att öka hanterbarheten och det kan vara faktorer som: stöd och motivation, hjälpmedel, 

bostadsanpassning med mera (Ibid). Begriplighet är också en komponent som går att 
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applicera på situationen att flytta in på ett äldreboende. Begriplighet innefattar att känna att 

man förstår sin omgivning och vad som händer. Om man saknar begriplighet kan händelser i 

ens liv uppfattas som kaotiska och det kan leda till att personerna känner oro och hjälplöshet 

(Ibid, s. 18f). Som en informant berättar kan det vara stressande för omsorgstagare att flytta in 

på ett äldreboende. De har ofta "levt i resväska" och kanske spenderat mycket tid på sjukhus 

eller korttidsavdelning. Vi kopplar detta till att det är av vikt att personer som flyttar in på 

äldreboende ges tid och får stöd i situationen. Genom att stötta den äldre personen kan man på 

så sätt öka begripligheten och hanteringen av förändringen de genomgått. Socialstyrelsen ger 

också exempel angående begriplighet, de skriver att "Delaktighet kräver att den äldre förstår 

innebörden av biståndsbeslutet och insatserna. Information och kommunikation är generellt 

viktiga aspekter för att den äldre ska känna delaktighet och ha inflytande över den egna 

omsorgen och vården" (Socialstyrelsen 2014, s. 38) 

 

För att de som bor på äldreboendet ska känna delaktighet och inflytande över sin omsorg så 

belyser informanterna bland annat att: det krävs att man känner empati och att man är 

intresserad i sitt arbete med äldre. Detta tolkar vi att det kan liknas vid att jobba utifrån 

empowerment: Askheim och Starrin (2007b) menar att när man jobbar utifrån empowerment 

så förutsätter det också att man känner sympati och empati och att man är beredd på att det 

innefattar emotionellt arbete. Med emotionellt arbete menas att det är viktigt att kunna visa 

och känna känslomässig samhörighet med en annan människa. När äkta sympati utövas så 

integreras detta hos individer och stärker deras empowerment (s. 214f). På ett äldreboende 

kan det ses som att personalen är äldres företrädare. Att vara företrädare är en del av 

empowerment och innebär att företrädaren ska uppmärksamma individers behov av inflytande 

och rätt till inflytande. Det innebär att man som personal ska uppmuntra och stärka individers 

tro på sig själv och deras förmåga att vara med och påverka sina insatser (Askheim & Starrin 

2007b, s. 216).  

 

5.1.2 Engagemang hos äldre 

Utifrån att det framkom mycket om engagemang under intervjuerna skapade vi temat 

Engagemang hos äldre. Vissa informanter ansåg att engagemanget från äldre var rätt så 

begränsat medan andra tyckte att engagemanget var högt. Det framkom också att det såklart är 

individuellt hur engagerade de äldre är och att det är svårt att generalisera i frågan. Att 

engagemanget ibland ses som bristfälligt sa en av cheferna såhär om:  
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- Om jag ska generalisera så tror jag att de [äldre] inte är lika vana som vi är att prata om 

oss själva och tala om hur jag vill ha det [...] De har svårt att prata om sig själv och 

framhäva sig själv och säga "jag tycker" och "jag vill" och "jag känner". (C1) 

 

Den andra chefen uttrycker sig liknande: 

- Dom är ju försiktiga i sina önskemål för de vill inte vara till besvär och så. Det kommer nog 

bli helt annorlunda när yngre generationer kommer in här. [...] Det är nog väldigt beroende 

på vad man har levt i för typ av samhälle, faktiskt, vad man har för krav. (C2) 

 
En omsorgspersonal tycker att engagemanget förändrats till det bättre: 

- Förut var de alltså, ganska nöjd med det de fick och inte ifrågasatte, för det har de kanske 

inte haft möjligheten till och gjort tidigare i livet [...] Men idag så märker man ju stor 

skillnad [...] De vet vad de vill och vad de tänker". (OP4)  

 

Hur mycket inflytande och engagemang man kan ha i utformandet av sin omsorg kan 

begränsas om individen är gravt dement. En del av våra informanter påpekade att det är svårt 

att vara delaktig i själva utformandet av omsorgen om man är dement. En informant berättar 

att äldre som är dementa har svårt att vara engagerade i utformandet av sin omsorg: 
- Då måste man ju vara extra extra försiktigt och känslig, och verkligen läsa av [...] det är 

mycket svårare när de är dementa, när de inte kan svara för sig själv [...] Det är ju ett svårt 

jobb, det är ju ett detektivarbete när de inte kan svara själv [...] Man får luska å luska ibland. 

Ta hjälp av anhöriga. (OP3) 

 

Några informanter nämner att äldre som är försiktiga i sina önskemål och att inte vill vara till 

besvär tros kunna bero på vilken generation man tillhör (En informant nämner 20-, 30- och 

40-talister). Informanterna menar att äldre inte är vana att framhäva sig själva. Vi ställer oss 

frågan om det likväl skulle kunna vara en samhällsfråga eller organisationsfråga? Westlund 

och Sjöberg (2005) skriver om att äldreboenden kan drivas med antingen Maslow (patogent 

perspektiv) eller Antonovsky (salutogent perspektiv) som ledstjärna. Maslow är personen som 

myntade behovstrappan. Det innebär kortfattat att människors behov följer en 

rangordningsskala där fysiska behov är det mest grundläggande och självförverkligande står 

som högst upp i behovstrappan och är något som inte kommer i första hand (s. 50f). Westlund 

och Sjölund (2005) menar att det är utifrån Maslows behovshierarki som kommuner byggt 
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upp äldreomsorgen, eftersom man i första hand inriktar sig på att uppfylla grundläggande 

behov och att andra behov (som till exempel samhörighet och uppskattning) får stå tillbaka 

om inte miljön eller omständigheterna tillåter annat (s. 51f). Antonovsky är, som vi nämnt 

innan, den person som skapat Kasam och det salutogena synsättet. Om man jobbar utifrån ett 

salutogent perspektiv är det samhörigheten och det sociala man utgår ifrån för att skapa 

meningsfullhet. Utifrån detta kan man ställa sig frågan om äldreomsorgen blivit mer 

salutogen idag eller arbetar man utifrån rangordningsskala med fysiska behov som det 

viktigaste? Vilken av synsätt är bäst för äldre omsorgstagares engagemang och delaktighet? 

Man kan också fråga sig om det är en generationsfråga att man inte vill ”vara till besvär” eller 

om det kan bero på hur omsorgen är organiserad? 

 

Som sagt kan engagemanget i att vara delaktig begränsas om en individ är dement. Att arbeta 

salutogent med dementa personer fokuserar på att skapa en balans mellan att ge personen 

lagom med hjälp från personalen, inte för mycket och inte för lite. Att ge för mycket hjälp 

skapar passivitet och att ge för lite hjälp skapar stress hos personer med demens (Westlund & 

Sjöberg, 2008. S. 126). Socialstyrelsen (2013) menar att dementas delaktighet på 

äldreboenden är beroende av hur närvarande personalen är (både fysiskt och psykiskt) och 

även hur involverad den äldre med demens kan vara (s. 7f). Som en omsorgspersonal berättar 

begränsas engagemanget och delaktigheten om en individ är dement och informanten menar 

att anhöriga ofta får hjälpa till och vara till stöd. Socialstyrelsen har gjort en undersökning om 

dementas delaktighet i sin omsorg och den påvisar att de som arbetar med dementa, speciellt 

när det gäller att göra genomförandeplaner, bör ha relevant utbildning samt få extra arbetstid. 

Anhöriga kan också vara till stort stöd för dementa äldre (Ibid, s. 6). Utifrån vad informanten 

berättat tolkar vi det som att arbetet med dementa, som inte kan tala för sig själva, är svårt och 

bräckligt för personalen, vilket kan resultera i att dementa äldres delaktighet och engagemang 

begränsas eller uteblir helt. 

 

5.2 Genomförandeplaner 
5.2.1 Genomförandeplan - en process 

Informanterna nämner genomförandeplanen som ett verktyg som kan ge mycket information 

om äldre, deras liv och önskemål. Informanterna berättar även att det uppstår problem med 

genomförandeplanerna. Återkommande uttryck hos informanterna är att genomförandeplaner 

är krångligt, bökigt, tidskrävande, att det är i en uppbyggnadsfas, att de ”jobbar på det”, att 
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det är en process för personal och att äldre i vissa fall har svårt att förstå frågorna (se bilaga 3) 

från genomförandeplanen. Informanterna berättar att även personalen kan uppleva frågorna 

som svåra när de ska förklara dem för äldre.  

 

En av cheferna berättar att personal som gör genomförandeplaner ibland har svårt att hantera 

den och att planen är i en uppbyggnadsfas. Informanten nämner också att upprättade 

genomförandeplanerna kan vara av olika kvaliteter: 

- Det jag kan känna är fortfarande ett bekymmer. Det är att personalen inte hanterar det 

riktigt riktigt själva, för det är inte helt lätt att ställa alla de här frågorna [...] Det är 

fortfarande en process för personal […] Man vill ha mycket stöd och hjälp och sen ska den 

skrivas in i datorn och det är också lite bökigt […] Så att det är ett jättebra verktyg men om vi 

säger i implementeringen är det fortfarande i en uppbyggnadsfas kan jag säga. Alla [äldre 

som bor på äldreboendet] har ju genomförandeplaner i stort sett […] Sen är det av olika 

kvaliteter på dem kan jag väl säga. (C2) 

 

En omsorgspersonal förklarar att genomförandeplaner är ett bra verktyg men att de tar tid att 

genomföra. Informanten beskriver att frågorna de ska ställa kan vara otydliga för äldre att 

förstå och svara på. Vissa frågor kan misstolkas av äldre, till exempel: 

- ”Nämen vadå syftet med att jag bor här? Jag har ju uppnått mitt syfte”. Alltså det kan vara 

lite krångliga frågor när man sitter med kunderna själv, de blir ju liksom lite ställd ibland, 

”Ja men vad ska jag svara på det där då? Levnadsberättelse, ska jag berätta alla mina 89 år? 

Ska du skriva det i den där lilla rutan?”[...] Det positiva är ju också att man får reda på så 

himla mycket information. [...] Det är en jätte bra grej, men det tar lång tid”. (OP4) 

 

En omsorgspersonal berättar att processen med genomförandeplanen är i en uppbyggnadsfas 

och vad det medför för svårigheter: 

- Nu är det såhär att vi har ju inte så många än [genomförandeplaner]. […] Jag har börjat. 

De andra har kommit igång litegrann men behöver mycket stöd. Dels att skriva in och det och 

dels att svara på frågorna. […] Det kan vara lite svårt på vissa frågor hur man ska skriva och 

hur man ska tänka. (OP1) 

 

Det informanterna beskriver om att genomförandeplaner ses som krångliga och tidskrävande 

kopplar vi till Kasam och komponenten begriplighet. När individer inte begriper information 

kan det påverka deras Kasam. Faktorer som stärker Kasam och begripligheten är 
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kommunikation, kunskap och information (Westlund 2009, s. 18). Om äldre har svårt att ta till 

sig de frågor, information och kunskap som genomförandeplaner innehåller kan detta påverka 

deras begriplighet. När begripligheten är låg kan det skapa rädsla, oro och en känsla av 

hjälplöshet (Ibid.). Även Åhnby (2012) skriver i sin avhandling: att ha engagemang och känna 

delaktighet i vardagen är förknippat med hälsa (s. 13 & 63). Ur det salutogena perspektivet är 

det viktigt att stärka Kasam för att behålla och förbättra hälsan (Westlund 2009, s. 17).  

 

Utifrån ett empowerment och företrädarskapsperspektiv kan genomförandeplanen och att den 

är i utvecklingsfasen, som informanterna beskriver, skapa hinder för äldres delaktighet i 

utformandet av omsorgen. Vi tolkar det som att personalen som ska agera som företrädare 

ibland har svårt att förstå frågorna och förklara dem för äldre. Om de äldre har svårt att förstå 

frågorna kan det påverka deras förmåga att ta beslut över hur och när de vill att insatser ska 

ges. Att gå in som företrädare för en klient handlar om att man ska företräda deras intresse när 

de hamnar i en situation där makten ligger hos någon annan (Askheim & Starrin 2007b, s. 

217). Vi ställer oss frågorna: Hur påverkas äldres inflytande och delaktighet om personalen 

har svårigheter att tolka och förklara genomförandeplanerna? När de äldre inte förstår 

innebörden av frågorna, hur påverkar detta förmågan att ta beslut i utformandet av omsorgen?  

 

5.2.2 Kontaktmannaskap 

Vi skapade temat kontaktmannaskap eftersom det framkom som något väsentligt när det 

gäller att upprätta genomförandeplaner och att få äldre delaktiga. Ett kontaktmannaskap 

innebär att äldre får en personal utsedd som de ska få möjlighet att skapa en relation till, samt 

att kontaktmannen ska vara den som i största mån besöker den äldre för att skapa kontinuitet 

(Westlund 2009, s.59). Ett kontaktmannaskap beskriver en av omsorgspersonalen såhär: 

- Det betyder jättemycket, […] man är liksom spindeln i nätet. Tandläkare, frisörer, allt sånt 

där som kunden ska till då. Sen skapar man sig en relation då. Man lär ju känna den 

pensionären mest [...] Så det innefattar mycket det, kontaktmannaskap. (OP3) 

 

Informanterna uppger ett flertal gånger vikten av att skapa trygghet och en relation mellan den 

äldre och kontaktmannen. En av cheferna beskriver att:  

- Vi använder oss av kontaktmannaskap som jag tror de flesta använder sig utav. […] De 

[äldre] känner en väldig trygghet i personal, en specifik personal. […] Det ska vara den 

ventilen eller personen som ser efter sina kunder som man har […] Deras delaktighet och 

inflytande ska vara i centrum. [...] Det är ju syftet, att man ska ha den rollen att kunden i sig 
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ska känna trygghet [...] Sen ser det ju såklart inte ut så jämt, alla är ju olika och har mer eller 

mindre begåvning att vara kontaktperson och den här typen som inger förtroende och det är 

ju ett ständigt arbete det också förstås. (C2) 

 

Vi tänker att en kontaktpersons uppgift är likt det företrädarskap som ska hjälpa klienter att få 

fram sina intressen i en situation där makten ligger hos någon annan än individen själv. Att ha 

ett fungerande kontaktmannaskap och att få byta kontaktman om det inte fungerar ger 

utrymme för individen att utöva egenmakt (Jmf. Askeheim 2007, s. 19-26). Om vi ser till det 

våra informanter berättat om kontaktmannens roll kan vi jämföra detta med vad en företrädare 

inom empowerment har för funktion. Utifrån arbetet med genomförandeplaner och äldres 

delaktighet tolkar vi utifrån intervjuerna att det är viktigt att ha en kontaktperson som kan 

företräda och stödja den äldre i att utöva egenmakt. 

 

Westlund (2009) beskriver att kontaktmannaskap är en organisationsform som hjälper 

personal att fördela uppgifter och att ge äldre en chans till en fördjupad relation med 

kontaktpersonen (s. 59). Det salutogena perspektivet Westlund beskriver pekar på att 

kontaktmannaskap bidrar till stärkt Kasam och begriplighet (s. 62). Vi tolkar det som att den 

som är kontaktman har ett ansvar att förmedla och förtydliga kunskap i utformandet av 

omsorgen för att stärka individens begriplighet. Informanterna beskriver att trygghet, 

relationen och förhållningssättet gentemot äldre är av vikt för ett fungerande 

kontaktmannaskap. När det gäller kontaktmannaskap påpekar en del informanter att individer 

är olika och har olika förutsättningar som kan försvåra eller förbättra ett kontaktmannaskap 

och även relationen mellan denne och den äldre. En anlednings att en relation inte kan skapas 

eller inte fungerar är tidsbrist för personalen (Johansson & Mears 2007, s. 65). När 

genomförandeplaner ska upprättas är det kontaktmannens ansvar att göra dessa och att få 

äldre att känna sig delaktiga. Några av informanterna upplevde att just tiden är en bristvara 

när de som kontaktmän ska skapa den relation som behövs för att äldre ska öppna upp sig och 

vilja vara delaktiga. Den tolkning vi gör är att tidsbrist kan påverka i vilken mån personal kan 

vara en god kontaktperson och att skapa betydelsefulla relationer med äldre. 

 

5.2.3 Genomförandeplan som verktyg för delaktighet? 

Informanterna berättar att genomförandeplanens främsta fördel är att man får fram mycket 

information och specifika önskemål. Informanterna menar också att det är viktigt att den äldre 

är huvudpersonen i mötena om genomförandeplanen: 
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- Det är ett väldigt bra verktyg för att få fram alla specifika egenskaperna hos kunderna, vad 

de vill ha hjälp med och vad man är för typ av person, hur man haft det förr och vad man vill 

fortsätta med och så där. (C2) 

 

Två av informanterna, en chef och en omsorgspersonal, uppmärksammade att äldre i vissa fall 

inte verkade förstå själva kopplingen mellan genomförandeplanen och vad den har för 

inverkan på deras vardag och omsorg. En av cheferna beskriver att: 

- Jag vet vi hade en dam som fyllde hundra år. [...] Hon ville att jag skulle komma upp till 

henne och då kom jag upp till henne och då sa hon: "Nu är det mycket olika personal här". 

Ja, sa jag, så är det, vi introducerar ju vikarier och sådär nu. "Ja" sa hon. "Men det är 

konstigt, för de verkar prata med varandra, för alla vet precis hur jag vill ha det". [...] Och 

det är ju inte att vi pratar med varandra, utan det är ju den här genomförandeplanen. (C1) 

 

Att den äldre damen och hennes uttryck om att välkänd och ny personal pratar med varandra, 

det tyder på att den dokumentation som upprättas via genomförandeplanen har en funktion. 

Funktionen i detta fall var att genomförandeplanen gav en mer kontinuerlig omsorg. Det kan 

dock också tolkas som att personal "talar över huvudet" på äldre, eftersom om äldre inte 

förstår funktionen med genomförandeplanen, då är det också svårt att vara och känna sig 

delaktig. 

 

En omsorgspersonal berättar att:  

- De förstår kanske inte sambandet mellan syftet och hur deras vardag här går ihop. Jag tror 

inte de ser det så. De har svårt att se sambandet mellan de två delarna. Att det är tack vare 

den [genomförandeplanen] som vi kan jobba som vi gör. (OP2) 

 

En av cheferna berättar om målet med genomförandeplanen och att äldre ibland inte är 

bekväma med att prata om mål. Informanten påpekar att personalen bör vara detektiver och 

nyfikna i arbetet med genomförandeplaner: 

-Man vill inte prata om mål. Man vill bara va [...] Det finns en förbättringspotential som jag 

har sagt tidigare. En del [omsorgspersonal] är jätteduktiga på att göra genomförandeplaner. 

De är detektiver och de är nyfikna och de vill veta. En del behöver förbättra det. (C1) 

 

Att ha ett verktyg för personalen är något Westin och Danielsson (2007) i sin studie beskriver 

som nödvändigt. Målet med detta verktyg är att äldre ska få vara delaktiga, få ett meningsfullt 
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liv och att må bra på äldreboendet (s. 174-179). Detta påvisar att stor del av ansvaret att nå 

målet ligger på personalen, som företrädare för den äldre. Man kan då ställa frågan: Är 

genomförandeplanen ett verktyg för äldres delaktighet eller för att underlätta för personalens 

arbete? Utifrån denna fråga drar vi paralleller till vad Westlund (2009) säger om 

genomomförandeplaner: Han anser att genomförandeplaner är ett sätt att strukturera och 

planera arbetet för personalen men ställer sig dock frågan: i vilken mån stärker den äldres 

Kasam och delaktighet? Westlund menar att planering kan bli en onödig tidstjuv om den går 

till överdrift (s. 67). Som vi nämnde innan kan tidsbrist påverka personalens 

relationsskapande med äldre och även påverka om personalen kan vara en god kontaktperson. 

Om för mycket fokus på planering kan vara en tidstjuv, kan genomförandeplanen då vara 

något negativt i det anseendet, att det stjäl tid från omsorgen? 

 

Westlund (2009) beskriver att genomförandeplanen kan stärka äldres Kasam om mötet, 

informationen och frågorna är av innehåll som gör den äldre intresserad och engagerad. 

Kontaktpersonen nämns som en viktig del för att föra fram budskapet som leder till intresse 

och engagemang hos äldre (s.74). Detta påpekar även informanterna: att kontaktmannaskapet 

är något viktigt för att äldre ska känna sig engagerade och delaktiga. Engagemang i sig skapar 

en känsla av delaktighet (Ibid, s. 23) Intresse och att känna engagemang är också en viktig del 

för att få en individ att vilja ta makt över sina handlingar och beslut i livet (Askheim & Starrin 

2007b, s. 216f). Utifrån vad som framkommit i intervjuerna och i litteraturen tolkar vi det som 

att om individen inte känner engagemang blir det svårt att nå delaktighet i mötet om 

genomförandeplanen. Vi begrundar också att äldre kan behöva stöd av kontaktmannen, sin 

företrädare, för att hitta engagemanget och vilja vara delaktig.  

 

6. Diskussion 
I diskussionsavsnittet kommer vi reflektera över resultatet och analysen. Sedan följer en 

kritisk diskussion om de metodval vi gjort och hur de kan ha påverkat studiens utfall.  

 

6.1 Resultatsammanfattning 
Utifrån vår första frågeställning som handlar om hur informanterna upplever äldres 

delaktighet och inflytande i utformandet av omsorgen har det framkommit att de upplever 

delaktighet och inflytande som något betydelsefullt för att äldres vardag ska bli meningsfull. 

När äldres vardag är meningsfull innebär detta också att de anställdas jobb blir meningsfullt. 
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Att vara delaktig behöver inte innebära att man är med och bestämmer hur saker på boendet 

ska fungera, utan det handlar snarare om att få möjligheten till att ha inflytande över sin egen 

omsorg, det vill säga delaktighet på individnivå.  

 

Informanterna lägger bland annat vikt på att äldres delaktighet och inflytande kan påverkas av 

hur relationen är till personalen. Informanterna påpekar att man som personal behöver ha en 

empatisk sida och att det är väsentligt att man pratar med de äldre och inte bara kör sitt eget 

race. Två av informanterna menar att personalen kan ha olika styrkor och svagheter när det 

gäller att företräda och hjälpa äldre. Det kan också handla om att man har olika personligheter 

och att personkemin inte stämmer mellan äldre och personalen. En annan faktor för 

delaktighet och inflytande är att den äldre i fråga själv vill och kan vara delaktig. Under 

intervjuerna framkom det aningen delade meningar om informanterna ansåg att de äldre hade 

engagemang till att vara delaktiga i utformandet av sin omsorg. Vissa av informanterna ansåg 

att äldres engagemang var likgiltigt (exempelvis att äldre inte alls ville ha en 

genomförandeplan eller att den äldre inte var speciellt intresserad av att svara på frågorna) 

medan andra tyckte att äldre oftast visade intresse i att vara delaktiga. De flesta påpekade 

också att det är väldigt individuellt och svårt att dra alla över en kam. Huruvida man kan vara 

delaktig påverkas av om man är allt för sjuk eller om man är dement. Utifrån vårt resultat kan 

vi dra slutsatsen att personalen anser att äldres delaktighet går framåt inom äldreomsorgen 

och att den är viktig för äldre. Det går dock inte att säga att äldres delaktighet är stringent. 

Delaktigheten är något som hela tiden står i kontrast till något annat och som påverkas av 

andra faktorer. Vi menar att utifrån det resultat som framkommit kan äldres delaktighet 

gynnas eller missgynnas av: Personalens förhållningssätt och hur de arbetar, huruvida de äldre 

är engagerade till att vara delaktiga och om de kan vara delaktiga och ha inflytande.  

 

Vår andra frågeställning gäller genomförandeplaner och om de fyller någon funktion för 

äldres delaktighet och inflytande i utformandet av omsorgen. Socialdepartementet (2009) 

ville att genomförandeplaner skulle införas framförallt som ett verktyg för att få äldre 

delaktiga i utformandet av sin omsorg (7 kap). Vad gör då genomförandeplanen för äldres 

delaktighet? Våra informanter beskriver genomförandeplanerna som ett verktyg för att få fram 

så mycket information som möjligt om äldres önskemål och behov. Äldres delaktighet och 

inflytande stärks eftersom de får möjligheten att i ett möte uttrycka sina önskemål om vad, hur 

och när de vill ha hjälp. Resultatet visar också att kontaktmannaskapet spelar in när man ska 

upprätta genomförandeplaner, eftersom personen som är kontaktman har som ansvar att 
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företräda den äldre i mötet om genomförandeplan. Det är därför av vikt att denna person är en 

god kontaktman för genomförandeplanen ska upprättas på bästa sätt. Det som också 

framkommit är att genomförandeplanen fortfarande är i uppbyggnadsfas och att många av 

informanterna anser processen och frågorna i planen som "krångliga", både för de äldre och 

för personalen. Slutsatserna vi kan dra är att genomförandeplaner stärker äldres delaktighet 

eftersom den ger äldre möjlighet till att vara delaktiga i sin omsorg. Utifrån resultatet 

argumenterar vi för att, trots att genomförandeplanen ger positiva resultat, så kan 

delaktigheten och inflytandet begränsas och främjas av olika faktorer. Faktorer som kan 

främja eller begränsa är: kontaktmannaskapet, äldre och personalens förståelse för frågorna 

och genomförandeplansprocessen. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
Vi skulle vilja lyfta och diskutera tre ställningstaganden som vi anser viktiga från resultatet. 

Dels om citaten vi presenterat om de äldre som inte såg kopplingen mellan hur deras dagliga 

omsorg utfördes och genomförandeplanen. Dels om kontaktmannaskapet och dess betydelse. 

Sist men inte minst arbetet med genomförandeplaner och äldres inflytande och delaktighet. 

 

I resultatet ovan menar två informanter att äldre ibland inte verkar förstå själva kopplingen 

mellan den vardagliga omsorgen och genomförandeplanen. Ett exempel vi redovisade i 

resultatet var damen som trodde att den nya personalen på äldreboendet "pratade med 

varandra" om allt som skulle utföras, men att personalen vet detta beror i allmänhet på den 

plan som upprättats. Vi ställer oss frågan: Om äldre inte får syftet förklarat, inte förstår eller 

glömmer bort syftet med genomförandeplanen, är de då delaktiga i utformningen av sin 

omsorg? Vi är medvetna om att en sådan här situation kan vara en undantagssituation men vi 

anser det ändå vara viktigt att lyfta. För vad är viktigast: att vardagen rullar på och de äldre är 

nöjda eller att man verkligen är insatt och förstår innebörden i ting? Det ena behöver förstås 

inte utesluta det andra och det är såklart olika vad man som individ anser vara viktigt när det 

gäller delaktighet och inflytande. Vem avgör gränsen för när och hur man är delaktig? Räcker 

det med att man suttit med och svarat på frågorna eller ska man vara fullt införstådd och visa 

engagemang för att det ska räknas som delaktig? Dessa frågor är svåra att svara på eftersom 

det inte finns något rätt svar. Delaktighet innebär troligtvis olika för olika personer och även 

beroende på situation och var man befinner sig i livet.  
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Som nämnts ovan kan kontaktmannaskap jämföras med företrädarskap och empowerment. 

Om kontaktpersonen inte är van att företräda andra och känner sig osäker på sin uppgift kan 

detta troligtvis påverka om den äldre känner sig involverad och känner delaktighet. Om det är 

så att vissa i personalen anser att frågorna i genomförförandeplanen, som ska ställas till de 

äldre, är svåra och ibland ohanterliga, hur går man då vidare med detta? Som någon informant 

nämnde brukar det utses en person som har huvudansvaret för genomförandeplansprocessen 

och även att stödja de andra i personalgruppen i arbetet med genomförandeplaner. En av 

cheferna berättar att hen brukar vara med och stötta ibland när en anställd känner sig osäker. 

Vi tänker att det kanske skulle behövas mer fördjupande utbildning i arbetet med 

genomförandeplaner, där personal får tips och råd för att underlätta och få ut så mycket som 

möjligt av verktyget. Man skulle också kunna utse en grupp i personalen som ska ha mer 

ansvar för genomförandeplanerna, som kan fungera som experter, och att de då får planerad 

tid utsatt till att arbeta med detta.  

 

Utifrån det salutogena perspektiv vi använt som stöd under denna uppsats kan man tänka sig 

att om man arbetar salutogent med genomförandeplanen skulle det kanske bli mer greppbart 

för både äldre och personal, eftersom begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet skulle 

vara i fokus. Som det nu verkar har det tagit lång tid att få genomförandeplanen till en del av 

arbetet som rullar på och känns naturligt. Vi är trots detta medvetna om att arbetet med 

genomförandeplanen också kan saktas ned av ändrade och nya direktiv från myndigheter, till 

exempel att det kommer nya regler och ändrade versioner av genomförandeplanen. Men om 

man tittar på genomförandeplaner som ett verktyg för delaktighet och inflytande för äldre i 

utformandet av sin omsorg som helhet, argumenterar vi för att det faktiskt ger resultat och 

fungerar som verktyg. Men som med mycket annat är det i olika grad för olika individer, 

utifrån deras förutsättningar och engagemang i situationer som rör deras liv.  

 

Vi har också förstått att genomförandeplanen inte bara är av fördel för de äldre utan också 

fungerar som ett sätt att underlätta för personalen i deras arbete. Under intervjuerna framkom 

att det var fördelaktigt med genomförandeplaner eftersom personalen fick fram så mycket 

information om äldres önskemål och att denna information sedan kunde föras vidare till resten 

av personalen. Detta underlättar troligen personalens arbete. Om det skulle vara så att 

genomförandeplaner gynnar personalens arbetssituation kan man tänka sig att detta också är 

av fördel för de äldre eftersom hur bra personalen kan utföra sitt arbete reflekteras tillbaka på 

de äldre. Som vi nämner i resultat- och analyskapitlet kan tidsbrist påverka bland annat 
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personalens relationsskapande med äldre och även om de kan vara en god kontaktperson. Om 

det är så att planering är en tidstjuv: vad är då viktigast för att få äldre delaktiga i utformandet 

av sin omsorg? Är det att skapa relationer eller att planera arbetet? Vi argumenterar att 

betydelsen av att skapa goda relationer och betydelsen av att planera arbetet är en individuell 

fråga och kan vara olika viktigt för olika omsorgstagare. Balansen mellan relationsskapandet 

och planeringen bör anpassas utifrån äldres behov och vad som är av vikt för just den 

personen, för att denne ska nå både psykiskt och fysiskt välmående. Utifrån vad vi diskuterat 

innan tänker vi att som förslag till vidare forskning skulle man kunna undersöka om 

genomförandeplanen främst är ett verktyg för äldres delaktighet eller för att underlätta för 

personalen i deras arbete.  

 

6.3 Metoddiskussion 
En viktig del för datainsamlingen är intervjuguiden och att den innehåller rätt frågor som är 

tydligt kopplade till syftet och frågeställningarna. Några av våra frågor har inte en direkt 

koppling till syftet och frågeställningarna, men detta anser vi är frågor som bjöd in 

informanterna till diskussion.  

 

När vi gjorde urvalet av intervjupersoner lät vi cheferna på äldreboendena välja vilka av deras 

anställda som vi skulle intervjua. Vi har funderat på hur detta kan påverka studiens utfall. Kan 

det finnas en möjlighet att cheferna valt ut personal som gett en för positiv eller negativ bild 

av det valda ämnet? Kan det vara så att personalen haft svårt att tacka nej när chefen frågade 

om de ville delta i studien? Hade resultatet blivit annorlunda om vi själva valt ut 

intervjupersoner? Vi kände att det var mer tidseffektivt att låta cheferna bestämma vilka 

anställda de trodde var lämpade att delta. Vi tror också att cheferna var de som var mest 

lämpade att utse dessa personer eftersom de har större kännedom om vilka av deras anställda 

som skulle passa för studien och dess syfte. 

 

Vi ställer oss frågan om vi kunnat använda någon annan metod för att få samma resultat som 

vi fick genom intervjuer. En av våra intervjuer tog bara 15 minuter och det är en kort tid för 

att svara på så pass många frågor. Dock tog de flesta intervjuerna cirka 25 till 30 minuter. Att 

den första intervjun blev kortare kan också bero på att man som intervjuare inte är van att 

intervjua och ställa följdfrågor. Det kan också bero på att informanten inte kommer på något 

att säga och inte har något svar på frågorna eller att frågorna tolkats som "ja och nej-frågor". I 
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det stora hela anser vi att intervjustudie som metod hjälpte oss få fram mycket information. 

Efter intervjuerna hade vi också en diskussion om vår roll i själva intervjusituationen. Vi 

försökte under intervjun vara objektiva, men i vissa situationer kan det finnas en risk att vår 

respons på informanternas svar påverkat dem.  

 

Vi valde två olika informantgrupper och gjorde ett val att skilja informanterna åt med olika 

beteckningar (till exempel C1 och OP1) i analysen. Spridningen av citat från olika 

informanter tycker vi stärker studiens trovärdighet eftersom det påvisar att svaren och citaten 

inte kommer från en och samma informant utan vi kan påvisa att fler informanter nämnt 

samma eller olika företeelser. Det tåls att diskutera om det bidrog till fördjupad kunskap att vi 

valde att intervjua både chefer och omsorgspersonal. Att svaren inte skilde sig åt mellan de 

två grupperna tror vi kan bero på att vi hade samma frågor till omsorgspersonalen och 

cheferna. Skulle det möjligen varit bättre att ha olika intervjuguider till de olika 

grupperna? Innan vi utförde studien trodde vi att det skulle förekomma större skillnader i hur 

omsorgspersonal respektive chefer svarade på frågorna. Vår förförståelse var att cheferna 

skulle svara mer övergripande om delaktighet och genomförandeplaner medan personalen 

skulle gå djupare och kunna ge mer konkreta exempel. Efter intervjuerna har vi dock sett att 

skillnaderna inte var speciellt anmärkningsvärda och att både chefer och omsorgspersonalen 

gav beskrivande och tydliga exempel.  

 

Att vi valde att studera äldreboenden och inte hemtjänst var utifrån vår förståelse om att 

äldreboenden kommit längre i utvecklingen av genomförandeplaner. Denna förförståelse är 

svår att bekräfta eller motbevisa med tanke på att vi inte har tillräcklig insyn i hemtjänstens 

arbete med genomförandeplaner. Men vi anser att det är viktigt att lyfta äldres delaktighet och 

arbetet med genomförandeplaner på äldreboenden eftersom individer som blir beviljad plats 

på äldreboende tillhör ”mest sjuka äldre” och har behov av omsorg dygnet runt, medan en 

individ som har hemtjänst ofta har ett mindre omfattande omsorgsbehov och kan ha endast 

enstaka insatser.  

 

Resultatet i studien skulle möjligen blivit annorlunda om vi intervjuat äldre istället för att 

undersöka personals syn på äldres delaktighet och arbetet med genomförandeplaner. Man 

skulle kunna påstå att vi inte fått informationen från ursprungskällan utan att vi har fått 

andrahandsinformation. Men som vi nämnt innan så tog vi det beslutet eftersom vi ansåg att 

de äldre själva kan vara i en sårbar situation (mest sjuka äldre) och att äldre kanske inte har 
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lika stor insyn i genomförandeplanen som verktyg. Vi tänker även att det kan vara svårt att 

prata om sin egen delaktighet, och att det då också skulle kräva mer av oss både i 

intervjusituationen och att göra en intervjuguide. Utifrån etiska aspekter vägde vi för- och 

nackdelar och det slutgiltiga valet blev att intervjua personal. Att utforma en intervjuguide för 

att intervjua äldre tror vi skulle ha krävt mycket mer tid och ett större etiskt ansvar för att inte 

kränka individer som är i en sårbar situation.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjuguide för äldreboendechefer och omsorgspersonal 
Delaktighet och inflytande 

• Vilka tankar har du om äldres delaktighet i äldreomsorgen?  

• Vad innebär äldres delaktighet på ert äldreboende? 

• Är de äldre delaktiga i att bestämma hur deras omsorg ska utformas?  

- På vilket sätt är äldre delaktiga i sin egen omsorg?  

• Hur tror du att man på bästa sätt får äldre att ha inflytande i utformandet av sin 

omsorg? 

 

Genomförandeplan 

• Hur länge har ni jobbat med genomförandeplaner? 

• Vad har du för erfarenhet av att utforma genomförandeplaner? 

- Vilket inflytande har äldre getts i dessa planer? 

• Hur tycker du att det fungerar med genomförandeplaner? 

• Görs genomförandeplaner på varje nyinflyttad?  

• Kan en genomförandeplan göras utan att äldre tillfrågas?  

 

Ett syfte med genomförandeplaner är att äldre själva ska få vara med och påverka när och 

hur insatser ska ges: 

- I vilken mån tycker du detta syfte uppfylls? 

 

• Vilken roll har de äldre när man gör en genomförandeplan? 

• Får den äldre läsa sin egen genomförandeplan? 

• Har de möjligheter att kommentera den? 

• Ändras genomförandeplanen om äldre har specifika önskemål? 

• Hur upplever du äldres engagemang när ni skriver en genomförandeplan? 

 

Slutligen: 

• Hur tror du att genomförandeplaner kan påverka äldres delaktighet? 
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Exempel på följdfrågor 

• Kan du ge exempel?  

• Kan du ge en mer detaljerad beskrivning?  

• Hur kommer det sig?  

• Varför tror du att det är så? 

• Kan du berätta mer? 
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Bilaga 2: Information till dig som informant 
 

Vi är två studenter som studerar vid socionomprogrammet på 

Högskolan i Gävle. Vi går termin sex och ska nu skriva vårt 

examensarbete som bygger på en intervjustudie.  

 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka huruvida äldre, som beviljats äldreboende 

enligt Socialtjänstlagen, är delaktiga och har inflytande i utformandet av sin omsorg. Detta 

kommer vi undersöka utifrån omsorgspersonalen (undersköterskor och vårdbiträden) och 

äldreboendechefers perspektiv. 

 

Du som intervjuas i vår studie kommer att vara anonym i examensarbetet. Din medverkan är 

frivillig och om du vill får du avbryta när som helst. Det material vi samlar och spelar in 

kommer vi bara använda i vårt arbete. När vi skrivit klart examensarbetet kommer den att 

publiceras på Internet. Om du skulle vilja läsa examensarbetet när det är klart kan vi delge dig 

information om vart den finns att laddas ned. 

 

För oss är det viktigt att få veta era upplevelser och erfarenheter kring äldre människors 

inflytande och delaktighet i utformandet av omsorgen. Vi är mycket tacksamma över att du 

tar dig tid att låta oss intervjua dig!  

 

Om du har några frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig. 

Med vänliga hälsningar,  

 

Sandra Hast 07X XXX XX XX  

xxxxxxxx@student.hig.se 

 

Mikaela Hildingsson 07X XXX XX XX 

xxxxxxxx@student.hig.se 
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Bilaga 3: Utdrag ur Genomförandeplan 

 

Bakgrundsfakta * (Beskriv kortfattat kundens bakgrund samt det som är viktigt i kundens liv 

idag, beskriv även kundens förmågor och begränsningar som är viktiga att känna till för att 

kunna ge rätt stöd på rätt sätt) 

 

 

 

 

 

 

Övergripande mål* (Ange hur kunden kan förbättra, återfå eller underlätta sin vardag och få 

en god livskvalitet) Mål från biståndsbeslut och/eller mål som kund framför. 

 

 

 

 

 

 


