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Sammanfattning 

Vi är två studenter som heter Susanne Grönlund och Anna Zaar och vi har gemensamt arbetat 

ihop denna c-uppsats som heter ”Värdigt liv och välbefinnande enligt vem? Uppsatsen är 

författad på Högskolan dalarna i Falun. 

Syftet med denna studie var att undersöka hur äldre och biståndshandläggare beskriver värdigt 

liv och välbefinnande samt hur det stämmer överens med regeringens proposition om den 

nationella värdegrund som Socialstyrelsen har utarbetat.   

Vår empiriska undersökning består av fyra kvalitativa intervjuer, två med brukare inom 

äldreomsorgen och två biståndshandläggare som handlägger ärenden inom äldreomsorgen. 

Studiens teoretiska utgångspunkt är Antonovskys salutogena synsätt och KASAM. 

Undersökningen fokuserar på olika teman som värdigt liv, integritet, delaktighet, bemötande, 

välbefinnande, trygghet och meningsfullhet som också är centrala teman i propositionen om 

en nationell värdegrund för äldre. 

Resultaten visar att respondenterna anser att ett värdigt liv är svårdefinierat och en subjektiv 

upplevelse. Resultaten visar också en samstämmighet mellan vad brukare, 

biståndshandläggare och den nationella värdegrunden definierar som ett värdigt liv och 

välbefinnande. Socialtjänstlagens nationella värdegrund ska fungera som en utgångspunkt för 

kommunerna för att förbättra äldreomsorgen och därigenom skapa en känsla av sammanhang 

för den enskilde individen.   
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Abstract 

We are two students named Susanne Grönlund and Anna Zaar and have jointly worked 

together this c-essay called "dignity and well-being according to whom? The paper is written 

at Högskolan dalarna in Falun. 

The purpose of this study was to investigate how the elderly and assistance officer describes 

dignity and well-being and how it is consistent with the government's bill on the national 

values that the National Board has developed. 

Our empirical study consists of four qualitative interviews, two older people dependent on 

community care and two assistance officers. The study's theoretical basis is Antonovsky's 

salutogenic approach and SOC. The survey focuses on different themes such as dignity, 

integrity, participation, treatment, wellbeing, security and meaningfulness which are also 

central themes in the Government Bill on the national values for elderly. 

The results show that the respondents believe that a life of dignity is difficult to define and 

also a subjective experience. The results also show a consistency between what the elderly, 

assistance officer and the national values that define dignity and well-being. Social Services 

Act, national values should serve as a starting point for municipalities to improve elderly care, 

thereby creating a sense of coherence for the individual. 
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1. Inledning 

Enligt Socialstyrelsens tillsynsrapport 2011 har de kommit fram till att omsorgen om äldre är 

alltför kollektiv. Den enskilde måste anpassa sig till verksamhetens behov och inte tvärtom 

(Socialstyrelsen 2011:10). I tillsynsrapporten framkommer också att äldre får avstå från 

insatser som t.ex. samtal, promenader, sociala kontakter och äldre känner sig ofta till besvär 

för personalen. Vanliga riskhändelser inom äldreomsorgen är feldoseringar, förväxlingar av 

medicin och fallskador. Detta kan bero på brister i rutiner och kommunikation samt brister i 

rapportering mellan personal. De har även uppmärksammat att informationen om rätten till 

bistånd är bristfällig och att äldre inte har kunskap om hur de ansöker om olika insatser. Detta 

kan göra att vissa avstår från att ansöka om den hjälp de anser sig ha behov av 

(Socialstyrelsen 2011:11). From har undersökt upplevelsen av hälsa och välbefinnande av 

äldre och som är beroende av hemtjänst. Denna studie visar att möjligheten att uppleva hälsa 

och välbefinnande är beroende av äldres egen kapacitet att anpassa sig och även för hur 

vårdgivare, anhöriga och vänner kan minska hindren de äldre ställs inför (From et al. 

2007:285f). Alltför ofta sker en förenklad och otydlig biståndshandläggning vid ansökan om 

serviceinsatser och den stämmer inte överens med Socialtjänstlagens bestämmelser om att 

beslut om bistånd skall bygga på en individuell behovsprövning. De äldre är inte alltid 

delaktig i sin planering av sin omsorg och det gör att kvaliteten blir försämrad 

(Socialstyrelsen 2011:51f). I rapporten skriver de om hur de äldre blir lidande när resurserna 

sviker detta medför att den sociala samvaron och aktiviteter tas bort och personalen utför 

endast de grundläggande insatserna i form av t.ex. städ och matlagning (Socialstyrelsen 

2011:10). Froms studie visar att man kan se ett starkt samband mellan äldres möjligheter att 

uppleva hälsa och vårdgivarens beteende. Att de äldre bemöts med respekt och vänlighet av 

kompetent personal är en viktig del för att kunna uppleva hälsa och välbefinnande. I studien 

framkommer även att om vårdgivaren gav otillräcklig eller okvalificerad hjälp ökade äldres 

upplevelse av ohälsa (From et al. 2007:285f). Ett initiativ för att komma tillrätta med dessa 

brister i äldrevården var regeringens beslut om att Socialstyrelsen skulle utforma 

bestämmelser om en nationell värdegrund för äldre. Värdegrunden ska hjälpa till att 

tydliggöra de etiska värden och normer som ska ligga till grund för en god äldreomsorg och är 

ett komplement till den utveckling som redan pågår. Denna värdegrund ska tydliggöra hur 

äldreomsorgen planeras och utförs men även genomsyra äldreomsorgens verksamheter. Det 

handlar även om trygghet, delaktighet för äldre och att de ska uppleva välbefinnande 

(Socialstyrelsen 2011: 55f). Det nationella värdegrundsarbetet har fört med sig tillägg i 
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Socialtjänstlagen vilka infördes den 1 januari 2011. En av de nya bestämmelserna återfinns i 5 

kap 4 § SoL och i tillägget står det att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre 

personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Denna bestämmelse om en nationell 

värdegrund är en utgångspunkt för alla som arbetar inom äldreomsorgen (Socialstyrelsen 

2011:13). Det andra tillägget som har gjorts i Socialtjänstlagen finner vi i 5 kap 5 § SoL. 

Detta tillägg lyder enligt följande att den äldre personen ska så långt som möjligt kunna välja 

när och hur stöd och hjälp i boendet och annat lätt åtkomlig service ska ges (Prop. 

2009/10:1116). Det är även viktigt att ledningen stödjer personalen i att rapportera brister 

inom äldreomsorgen samt förebygga brister och i konkret handling hantera dessa innan de blir 

för allvarliga (Socialstyrelsen 2011:60f). Med anledning av dessa uppmärksammade brister 

och regeringens uppmärksamhet på individen i fokus är vi intresserade av att undersöka äldres 

och biståndshandläggares syn på ett värdigt liv och välbefinnande. Detta vill vi göra utifrån 

Antonovskys teori om det salutogena synsättet och känslan om sammanhang, KASAM 

(Antonovsky 1991:200). Genom denna teori vill vi se om det stämmer överens med 

Socialstyrelsens definition av värdegrund för äldre. Vi har under vår studietid både praktiserat 

och vikarierat inom äldreomsorgen. Under denna tid har vi träffat äldre genom hembesök och 

vårdplaneringar och vår erfarenhet är att de professionella ibland glömmer bort individen och 

deras behov. Med hjälp av denna kvalitativa studie vill vi undersöka om det finns en brist 

kring detta ämne. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur äldre och biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen ser på ett värdigt liv och välbefinnande. Vi vill därefter ta reda på hur våra 

respondenters uppfattning stämmer överens med den nationella värdegrund som 

Socialstyrelsen utarbetat. Detta syfte har genererat följande frågeställningar; 

 

• Hur beskriver äldre ett värdigt liv och välbefinnande? 

• Hur beskriver biståndshandläggare inom äldreomsorgen ett värdigt liv och 

välbefinnande?                                                                                                                                                                           

• Hur stämmer detta överens med den nationella värdegrunden som Socialstyrelsen har 

utarbetat? 
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1.2 Avgränsningar 

Eftersom syftet med vår undersökning var att få fram beskrivningar av värdigt liv och 

välbefinnande har vi medvetet valt att prata med äldre och biståndshandläggare. Med äldre 

menas i studien personer över 65 år och som beviljats insatser enligt SoL. Vi benämner även 

äldre som brukare i resultat och analys. Vi begränsade oss till att kontakta äldre som kunde 

tala för sig själv och förstå våra frågor. Vi valde medvetet bort att inte prata med enhetschefer 

och personal inom hemtjänsten, eftersom vi ville ha två perspektiv på ett värdigt liv och 

välbefinnande, utifrån beslutsfattare och mottagare. Den begränsade tiden för uppsatsarbete 

var även en anledning till att vi har begränsat oss till endast fyra intervjuer. 

1.3 Dispositionen  

I kommande kapitel belyser vi bakgrund och tidigare forskning inom kunskapsområdet. I 

kapitel tre så redogör vi för den teori som vi använt oss av när vi analyserat vårt empiriska 

material. I kapitel fyra presenteras den valda metoden. I kapitel fem redovisas det empiriska 

materialet vilket består av intervjuer med två brukare och två biståndshandläggare och 

därefter i kapitel sex redogör vi för analysen av det empiriska materialet. Slutligen i kapitel 

sju presenteras en sammanfattning och diskussion av resultatet.   

Vi har tillsammans arbetat med denna uppsats det vill säga att vi är gemensamt ansvariga för 

samtliga kapitel i denna uppsats. 
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2. Bakgrund  

I denna del belyser vi bakgrunden till kunskapsområdet och forskning som på något sätt 

knyter an till vår studie. Därefter presenterar vi fem centrala aspekter av ett värdigt liv och 

välbefinnande och dessa aspekter ligger till grund för vår undersökning. Vi har utifrån den 

valda litteraturen och propositionen tolkat begreppens innebörd. 

Hemtjänsten är inget nytt utan har funnits i Sverige sedan 1920-talet, men äldre var inte 

prioriterade förrän fram tills mitten på 1960-talet då bl.a. hemtjänsten expanderade.  På 1980-

talet var hemtjänsten hårt utsatt i och med den ökade andelen äldre och hemtjänsten blev 

alltmer kostnadskrävande. Inför 1990-talets äldreomsorg formulerades en valfrihetsideologi 

som innebar självbestämmande, integritet, trygghet och valfrihet för äldre. 1992 genomfördes 

även Ädelreformen som innebar att kommunen fick huvudansvaret för de äldre och 

handikappade som var i behov av långvarig service (Goldberg, 2005:306ff). Kommunerna 

fick därmed ansvar för vård och omsorg när det gällde långvarigt och kroniskt sjuka äldre. 

Den geriatriska vården förändrades och det innebar att lasarettsvård endast skulle gälla akut 

sjukdom (Westlund& Sjöberg, 2005:10). 

Att åldras är en process och varierar från person till person. När individen går i pension sker 

en social förändring, men det betyder inte att livet är slut (Goldberg, 2005:288f). Vissa i 

samhället stämplar äldre som mindre dugliga i och med att viktiga roller tas ifrån dem t.ex. 

när de inte längre kan köra bil och får minskad fysisk rörlighet m.m. Det kan i sin tur leda till 

en negativ självvärdering för den äldre (Goldberg, 2005:300f). Att hjälpa människor är en 

komplex uppgift och kräver både förståelse och resurser. Det är viktigt att hjälpa äldre att få 

kontroll över sitt liv och att få behålla livskvaliteten. Ofta är det anhöriga eller någon 

socialarbetare som tar det första steget in i hjälpprocessen för den äldre (Adams et al. 

2002:287). Blennberger och Johansson (2010:5) skriver i sin bok om två huvudbegrepp som 

är värdigt liv och välbefinnande. Författarna tar upp viktiga frågor om värdegrund och 

brukarinflytande och vad de innebär när det gäller att tänka och handla i äldreomsorgens 

arbete. Uttrycket värdegrund har blivit vanligt, men det är inte ett oproblematiskt begrepp. 

När det gäller värderingar och etik i socialt arbete är det viktigt att socialarbetaren inte bara 

tänker på vilka svar hon förväntas få utan även fokusera på vilka frågor hon ställer (Adams et 

al. 2002:32f). Socialarbetaren måste vara medveten om att individer värderar saker olika, det 

som är viktigt för den ena, kanske inte är viktigt för den andre. Det är därför av stor betydelse 

att ha individen i fokus och ta reda på deras värderingar och individuella behov, eftersom det 

finns en tendens att bara se det individen har svårt att göra själv (Adams et al. 2002:290f.). I 
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boken skriver Blennberger och Johansson (2010:9) om att det inte är själva begreppet 

värdegrund i sig som är viktigt för äldreomsorgen utan vi måste vara medvetna om våra 

värderingar och vad som gäller för den verksamhet vi arbetar inom. Det är även viktigt att 

omsorgspersonal kan diskutera och formulera dessa värderingar. Det är därför viktigt med god 

kommunikation mellan äldre och socialarbetarna samt att fokus ska ligga på ett positivt 

åldrande (Goldberg, 2005:303f).   

2.1 Åldrandet och välbefinnande 

From (2007) har utfört en kvalitativ studie för att få en djupare förståelse för äldres egna 

tankar om hälsa och välbefinnande. Resultatet visar att möjligheten att uppleva hälsa och 

välbefinnande är beroende av äldres egen kapacitet att anpassa sig men även för hur 

vårdgivare, anhöriga och vänner kan minska hindren de äldre ställs inför. Ett viktigt resultat 

ur studien var att forskarna kunde se ett starkt samband mellan äldres möjligheter att uppleva 

hälsa och vårdgivarens beteende. Att äldre bemöts med respekt och vänlighet av kompetent 

personal är en viktig del för att kunna uppleva hälsa och välbefinnande (From et al. 

2007:285). I studien framkommer att om vårdgivaren gav otillräcklig eller okvalificerad hjälp 

ökade det äldres upplevelse av ohälsa (From et al.2007:282). Det framkommer också att det är 

viktigt med rutiner och att de äldre måste kunna lita på att personalen kommer på de tider man 

bestämt. Förändringar i rutiner skapar stress hos många av de äldre.  För att uppleva 

välbefinnande krävs ett positivt tänkande för att kunna anpassa sig till den nya situationen av 

att vara beroende av andra (From et al.2007:285). Borglin (2005) skriver i sin avhandling att 

externa och interna resurser ser ut att kunna motverka förluster som t.ex. dålig hälsa och andra 

begränsningar orsakade av hälsoproblem (Borglin 2005: 84f). Forskaren menar att variabler 

såsom socialt stöd och KASAM påverkar livskvaliteten positivt och att KASAM är en viktig 

resurs (Borglin 2005: 85). Syftet med avhandlingen var att undersöka livskvalitet och 

hälsorelaterad livskvalitet hos personer 75 år och äldre. Forskaren har använt sig av både en 

kvantitativ och kvalitativ metod i fyra olika delstudier. I en av delstudierna där 1093 personer 

deltog och där medelåldern var 82.7 år visade resultaten att de personer som var i behov av 

hjälp i det dagliga livet hade en lägre allmän och hälsorelaterad livskvalitet (Borglin 2005:81). 

I studien jämfördes de personer som var i behov av hjälp i det dagliga livet och de som 

klarade sig själv. De som klarade sig själv hade en högre aktuell livskvalitet, mental 

känslighet, aktivt engagemang, upplevd hälsa, bättre relationer till grannar och bättre 

ekonomiska förutsättningar. Studien visade också på en skillnad mellan kvinnor och män där 

kvinnorna hade en lägre allmän och hälsorelaterad livskvalitet. Resultaten visar att de som är i 
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behov av hjälp följs åt av en lägre livskvalitet (Borglin 2005:82). Att få uppleva hälsa är en 

trygghet och för att äldre ska känna sig trygga krävs det att vårdgivare ger rätt vård det vill 

säga att vara lyhörda för äldres behov (From et al.2007:283). Enligt den nationella 

brukarundersökning som Socialstyrelsen utfört om hemtjänst respektive äldreboenden och 

omfattar Sveriges alla kommuner och stadsdelar ger äldre ett positivt omdöme om 

hemtjänsten i sin helhet (Socialstyrelsen 2008:7f). De faktorer som de är mindre positiva till 

är informationen, maten, den sociala samvaron och aktiviteter. Många anser inte att de får en 

möjlighet till en pratstund med personalen, äldre tycker även att möjligheterna att få komma 

ut är begränsade. Bemötandet, hjälpens omfattning och utförande och vårdinsatser är det som 

fått högst positivt omdöme. Undersökningen visar att äldres självuppskattade hälsa ser ut att 

ha betydelse för uppfattningen av hemtjänsten. Det framkommer att ju sämre hälsa de äldre 

har desto mindre nöjda är de med hemtjänsten (Socialstyrelsen 2008:19). 

Biståndshandläggarnas arbete består i att ta emot, utreda, bedöma, och besluta om insatser 

äldre söker (Dunèr & Nordström 2003:11). Deras arbete styrs av Socialtjänstlagen men även 

av kommunens riktlinjer. Socialtjänstlagen 4 kap.1§ lyder: den som själv inte kan tillgodose 

sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd. Med biståndet ska 

den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå (Dunèr & Nordström 2003:28). För att göra 

en bra bedömning krävs det att biståndshandläggarna kommunicerar med de äldre och andra i 

dennes omgivning som är involverade. För att kunna göra det krävs tid och kontinuitet (Dunér 

& Nordström 2003:42). Det kan många gånger vara svårt att förstå och utreda de äldres 

behov. Detta genom att de äldre många gånger inte vet vad de vill och behöver pga. sjukdom, 

trötthet och uppgivenhet (Dunér & Nordström 2003:42). 

2.2 Aspekter av ett värdigt liv och välbefinnande 

2.2.1  Värdigt liv  

En klarare betydelse av värdighet är att tala om ett värdigt liv som en rättighet, men vad rätten 

till värdigt liv innebär är beroende av den kultur och den tid vi lever i (Blennberger & 

Johansson 2010:25). Det arbete som utförs inom äldreomsorgen ska vara av god kvalitet. Det 

betyder att det ska finnas resurser och att verksamheten ska ha god kunskap samt personal 

med hög kompetens (Blennberger & Johansson 2010:30f). Begreppet värdigt liv har en 

övergripande karaktär men kan innefatta sådant som delaktighet, integritet och bemötande.  
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2.2.2 Integritet    

En första aspekt som framkommer i propositionen är att till ett värdigt liv hör att 

äldreomsorgen ska värna och respektera alla äldres rätt till ett privatliv. Det innebär att 

omsorgspersonalen ska vara respektfulla och ta hänsyn till den äldres privata sfär (Prop. 

2009/116:10 s. 27). Omsorgspersonalen ska även tänka på de äldres kroppsliga integritet 

särskilt när det gäller den äldres behov av insatser i form av t.ex. dusch, påklädning m.m. Det 

är viktigt att omsorgspersonalen har ett respektfullt och finkänsligt sätt (Blennberger & 

Johansson 2010:25f). Varje människa har rätt till ett privatliv och vi anser att den rättigheten 

kan förbises ibland av de professionella. Med integritet menas i vår undersökning att 

respektera de äldres rätt att få bestämma över sitt liv. De kan vara tankar, känslor, sin egen 

kropp och sitt eget hem. Detta kan många gånger vara svårt när äldre måste ta emot 

främmande människor i sin privata sfär. Hemtjänstpersonal och biståndshandläggare måste 

vara finkänsliga och inte i onödan kommentera t.ex. kläder eller utseende. Om 

omsorgspersonal inte tar hänsyn till brukares integritet kan det påverka deras möjligheter att 

bestämma själv hur de vill ha det. Att som t.ex. hemtjänstpersonal undanhålla information 

eller ta beslut utan att tillfråga brukaren. Enligt Regeringens proposition är det inte möjligt att 

exakt definiera vad som menas med integritet, det kan skilja mellan olika personer men kan 

också förändras över tid (Prop. 2009/10:116 s. 27). 

2.2.3 Delaktighet 

I mötet blir brukaren utfrågade av biståndshandläggaren och det gäller att 

biståndshandläggaren verkligen kan lyssna på brukaren och deras behov (Skau 2007:59). Det 

är även viktigt att se till brukarens resurser och det gäller att biståndshandläggaren kan förstå. 

Biståndshandläggaren ska finna lösningar på brukarens behov av insatser och därigenom kan 

brukaren känna att han/hon har inflytande över sitt liv och känner delaktighet (Askheim & 

Starrin 2007:27). Begreppet delaktighet markerar att det är viktigt att föra en dialog så att 

omsorgspersonalen kan skapa samförstånd med brukaren och anhöriga när det gäller frågor 

angående omsorgens innehåll (Blennberger & Johansson 2010:30). Socialstyrelsen skriver att 

inflytande och delaktighet i de äldres vardag är en viktig central fråga för att skapa 

välbefinnande. För att omsorgen ska kunna bli av god kvalitet krävs att personal och 

biståndshandläggare har ett medvetet förhållningssätt, samt att de är lyhörda för de äldres 

önskemål (Socialstyrelsen, 2011: 54f).  Det gäller även att biståndshandläggaren och 

hemtjänstpersonalen kan ta brukarens önskemål, synpunkter på allvar, uppmuntra deras 
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delaktighet och att brukaren själv får avgöra vilka insatser som kan underlätta deras vardag. 

Det är även av stor betydelse att informera om brukarens rättigheter eftersom det öppnar upp 

möjligheter till förändring i deras liv (Askheim & Starrin 2007:216f). 

2.2.4 Bemötande 

Enligt Regeringen proposition har alla rätt till ett gott bemötande och det innebär att 

personalen ska presentera sig, kunna lyssna på den äldre och att hålla överenskommelser 

(Prop. 2009/10:116. s. 29). När en människa blir äldre och är i behov av hemtjänstinsatser 

förändras individens livssituation genom att han/hon blir föremål för andras bedömningar. 

Biståndshandläggare och hemtjänstpersonal träder in i brukarens privata angelägenheter (Skau 

2007:44f). Makt och kontroll aspekten är alltid närvarande i mötet mellan brukaren och vård 

och omsorgspersonal (Skau 2007:71). Bemötande är en nyckelfråga inom flera sammanhang 

och inte minst inom omsorg och vård. Ett gott bemötande innebär att omsorgpersonalen ska 

visa empati, respekt, artighet och hänsyn, men även vänlighet och generositet. 

Omsorgspersonalen ska kunna ge värme och stöd och ibland tröst och uppmuntran 

(Blennberger & Johansson 2010:34f) Ett respektfullt bemötande är av stor betydelse för att 

mötet ska bli lyckat. Det är alltid av stor betydelse att bemöta alla människor med respekt och 

vänlighet. När biståndshandläggaren och brukaren träffas möts de utifrån olika villkor och det 

är viktigt att biståndshandläggaren är lyhörd och uppmärksam på vad brukaren säger 

(Meeuwisse et al. 2006:228f).  

2.3 Välbefinnande 

Att känna välbefinnande kan handla om att få känna trygghet och meningsfullhet i vardagen. 

Personer med sjukdomar eller ålderdomsbesvär påverkas på ett gynnsamt sätt om de  känner 

trygghet och meningsfullhet (Prop. 2009/116:10 s.29). Blennberger och Johansson (2010:37) 

skriver att välbefinnande har en mer subjektiv karaktär, och är inget som det offentliga kan 

tillförsäkra den enskilde, men det ska finnas en medveten observans genom att sträva efter att 

de äldre ska känna välbefinnande i sina liv. 

2.3.1 Trygghet 

I propositionen ”Värdigt liv i äldreomsorgen” står det att de äldre måste få känna sig trygga i 

att personalen är vänliga, visar hänsyn och att de respekterar den äldre. För äldre som har 

insatser från hemtjänst är det viktigt att få känna trygghet det vill säga att de vet att de får en 

god vård och omsorg. Det kan även handla om kontinuitet och pålitlighet i hur omsorgen 



 

9 
 

utförs, att t.ex. veta att hemtjänstpersonal kommer när de ska och inte behöva känna oro för 

om hemtjänstpersonal kommer eller inte (Prop. 2009/10:116 s.29f). De yttre villkoren för 

trygghet innebär att äldre ska få möjlighet att leva och bo självständigt under trygga 

förhållanden, men den nya värdegrunden handlar om att de äldre ska känna trygghet i sitt 

vardagsliv (Blennberger & Johansson 2010:37).  

2.3.2 Meningsfullhet 

I propositionen som regeringen har skrivit angående värdigt liv står det att en ökad känsla av 

välbefinnande krävs för att de äldre ska kunna känna meningsfullhet i tillvaron. Detta genom 

att skapa förutsättningar för sådant som ger livsmod, livsglädje och en känsla av 

sammanhang. Meningsfullhet i tillvaron kan betyda olika saker för olika individer, men kan 

för de äldre t.ex. handla om att få hjälp med att upprätthålla sina sociala kontakter, att få 

komma ut varje dag eller att få utöva sin tro (Prop. 2009/10:116.s.30). Äldreomsorgen ska 

hjälpa äldre att känna sammanhang och helhet i livet. Det är viktigt att se till äldres sociala 

innehåll genom att skapa olika former av gemenskap samt att de får leva efter sin kultur, tro 

och livsåskådning. Det finns ett större intresse för ett salutogent perspektiv inom 

äldreomsorgen där fokus ligger på att de äldre ska känna livsmod och meningsfullhet 

(Blennberger & Johansson 2010:38ff). 

2.4  Förförståelse 

Inför vår uppsats hade vi en förförståelse om att äldre som behöver hjälpinsatser är en utsatt 

grupp i samhället och har ibland svårt att göra sig hörda. Genom vår utbildning har vi 

erfarenhet av biståndshandläggning inom äldreomsorgen samt att vi båda har arbetat inom 

äldreomsorgen i många år som hemtjänstpersonal. Vi har den senaste tiden tagit del av 

massmedias eländesbeskrivningar angående äldrevården och det har i sin tur bidragit till våra 

funderingar om att samhället inte lyckats ge de äldre den hjälp de behöver. Vi är medvetna om 

detta och har försökt på ett så objektivt sätt som möjligt närma oss frågan om äldres och 

biståndsbedömares syn på ett värdigt liv och välbefinnande. 
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3. Teori 

Studiens teoretiska utgångspunkt är Antonovskys salutogena synsätt och KASAM. Skälet till 

detta val är att känslan av sammanhang är en viktig del för ett värdigt liv och välbefinnande.  

3.1 Antonovskys salutogena synsätt och känslan av sammanhang, KASAM. 

Det var psykologen Aaron Antonovsky som utvecklade begreppet känsla av sammanhang, 

som förkortas KASAM. Han anser för att människor ska kunna förstå och uppleva 

meningsfullhet är det viktigt att de ser sig själv i ett sammanhang (Antonovsky 1991:13). 

Känsla av sammanhang är när människor har begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

och det är viktigt att veta att dessa begrepp står i ständig relation till varandra (Antonovsky 

1991:8). Antonovsky menar att utan meningsfullhet har vi ingenting som engagerar oss och är 

värt en känslomässig investering. Meningsfullhet är kärnan till att vi ska ha möjlighet att 

förstå, förklara, förutsäga och ordna de stimuli vi möter i våra liv. Meningsfullhet är även 

viktigt för att vi ska ha möjlighet att hantera olika situationer och begriplighet gör att vi kan 

hantera olika problem på ett bättre sätt (Westlund & Sjöberg 2005:40f). Antonovsky skriver i 

sin bok att människor upplever olika händelser i sitt liv, dessa händelser kallar han 

livshändelsestressorer som kan vara t.ex. en familjemedlems död, skilsmässa eller 

pensionering. Dessa stressorer har vi inte någon automatisk respons på och det som 

bestämmer om följderna kommer att bli skadliga, neutrala eller hälsobringande beror på 

styrkan i KASAM hos den individen som är med om dessa händelser (Antonovsky 1991:53). 

Enligt Antonovsky skapar KASAM god hälsa och hälsa har i sin tur positivt inflytande på 

välbefinnande (Antonovsky 1991:219). 

För att öka de äldres livskvalitet måste omsorgspersonalen öka människors resurser och 

minska människors belastning (Westlund & Sjöberg 2005:43). Målet med Antonovskys 

salutogena synsätt är att först och främst fokusera på det som främjar hälsan och inte i första 

hand på sjukdomsalstrande riskfaktorer (Westlund & Sjöberg 2005:19). Antonovsky menar att 

om inte människor får möjlighet att fortsätta med intressen de har haft innan de blev äldre och 

sjuka, kan denna passivitet leda till nedstämdhet och håglöshet (Westlund & Sjöberg 

2005:46). Antonovsky säger att det är viktigt att ta reda på problemet, men även lyssna på 

brukaren och vad han känner meningsfullhet av och enligt Antonovskys teori är 

meningsfullhet individuell. Personer med svag KASAM ger lätt upp däremot de med starkt 

KASAM har förmåga att tänka positivt och att problem är möjliga att lösa (Westlund & 

Sjöberg 2005:47). Alla människoliv påverkas på ett eller annat sätt och vi kan inte undvika att 
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vårat KASAM ständigt påverkas av olika händelser, men Antonovsky säger att människor 

som utvecklat ett starkt KASAM i tidiga vuxenlivet har större motståndsresurser (Antonovsky 

1991:151f). 

Människor kan leva som ensamstående men kan inte leva isolerade och helt utan kontakt med 

andra för då riskerar dessa människor att bli deprimerade eller att dö i förtid. Det är alltså 

riskfyllt att inte ha ett socialt liv (Westlund & Sjöberg 2005:38). Närhet och ett socialt nätverk 

har även betydelse för förmågan att motstå sjukdomar, men de får inte glömma att det även är 

viktigt att ge socialt stöd genom att känna sig betydelsefull (Westlund & Sjöberg 2005:39). 

Forskare påtalar behovet av att prioritera människors sociala nivå och samhörighet med andra. 

Ett sådant förhållningssätt kan göra äldreomsorgen mer hanterbar eftersom kravet är att det 

sker ett samarbete mellan brukaren och personalen. Det är viktigt att få kunskap om den 

enskildes vardag och deras önskningar och funderingar (Westlund & Sjöberg 2005:54). 

Viktiga aspekter på människors vardagsliv är bl.a. att kunna ta hand om sig själv, sitt hem och 

sina tillhörigheter, att kunna ha möjlighet att sysselsätta sig och att kunna delta i vanliga 

sociala relationer (Westlund & Sjöberg 2005:89). Om omsorgspersonalen tar reda på vad som 

är meningsfullt för den enskilde har de bättre förutsättningar för ett lyckat samarbete med den 

äldre. Det är av stor vikt att få kunskap om den enskildes tankar och funderingar och hur 

dennes definition av vad känsla av sammanhang innefattar. (Westlund & Sjöberg 2005:40). 
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4. Metod                                                                                                                                                                                

Studien har genomförts som en kvalitativ intervjuundersökning eftersom syftet med 

undersökningen var att få fram beskrivningar av människors subjektiva definitioner av ett 

värdigt liv och välbefinnande. Utgångspunkten har varit att fånga olika perspektiv på ett 

värdigt liv och välbefinnande med fokus på de fem aspekter som vi utgått ifrån. Syftet är 

alltså att fånga intervjupersonernas egna erfarenheter inom äldreomsorgen och vad 

värdegrund betyder för dem (Kvale 1997:32). Enligt Kvale har forskaren genom den 

kvalitativa metoden möjlighet att tolka materialet på ett meningsfullt sätt och i den personliga 

intervjun har intervjupersonen möjlighet att prata mer fritt och det finns större utrymme till att 

ställa frågor (Kvale 1997:49ff). Intervjuer kan formas på olika sätt för att fånga den 

information som gynnar undersökningen. Vi har valt den så kallade semistrukturerade 

intervjun (se bilaga 2 och 3) som innebär att intervjuaren har en uppsättning av frågor som 

inte behöver besvaras i ordning. Intervjuaren har genom en semistrukturerad intervju 

utrymme till att ställa uppföljningsfrågor på det som anses viktiga svar (Bryman 2002:127). 

Den som intervjuar vet aldrig i förväg hur lång en intervju kommer att vara, eftersom den 

kvalitativa intervjun kan vara svåra att avsluta då den respondenten ibland vill fortsätta 

samtalet (Kvale 1997:39). Vår ovana att genomföra intervjuer gjorde att vi valde en 

semistrukturerad intervju men även med tanke på den begränsade tid vi hade att genomföra 

studien. Vår tanke var att eftersträva en objektivitet och därför utgick vi från de vedertagna 

teman som Regeringen definierat utifrån tidigare forskning. Dessa teman skulle även göra att 

vi inte påverkades allt för mycket av vår egen förförståelse. Vid formulerandet av frågorna 

utgick vi även ifrån dessa teman, detta för att få fram svar som kunde kopplas till dessa 

aspekter. 

4.1 Urval 

Enligt Kvale existerar inte den perfekta intervjupersonen och när det gäller att välja 

intervjupersoner är det inte alltid det blir lyckat. För att en intervju ska bli bra måste det finnas 

ett samspel mellan intervjuaren och respondenten. Syftet med uppsatsen är att få svar på 

uppsatsens frågeställningar och val av intervjupersoner beror därför på deras erfarenheter 

(Kvale 1997:39). I denna kvalitativa undersökning har vi valt att göra ett bekvämlighetsurval 

vilket innebär att vi som studenter valde ut tänkbara intervjupersoner som ansågs relevanta för 

undersökningens syfte och frågeställningar (Bryman 2002:114f). Efter lite funderingar valde 

vi att använda oss av fyra personer som vi hade haft kontakt med tidigare genom vår 
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studiepraktik och som alla har erfarenhet samt kunskap av äldreomsorgen på olika sätt. Kravet 

var att de skulle vara över 65 år och beviljats insatser enligt SoL. Våra utvalda respondenter 

var i åldern 75-90 år. När det gällde urvalet av biståndshandläggarna var det enda kravet att de 

var verksamma inom en kommuns äldreomsorg. De utvalda respondenterna var i åldern 35-50 

år och hade arbetat som biståndshandläggare i 8 år. Vi är medvetna om att denna form av 

urval kan komma att påverka resultatet på så sätt att respondenterna möjligtvis hade svarat 

annorlunda om vi hade varit helt främmande för dem.  

4.2 Genomförande och bearbetning av intervjuerna 

Under vår forskningsprocess har vi haft kontakt med två biståndshandläggare och två brukare 

inom äldreomsorgen. Genom att ringa till kommunens växel fick vi kontakt med två 

biståndshandläggare som vi haft kontakt med tidigare och de hade möjlighet att ta emot oss på 

sitt kontor för en intervju. Vi informerade både per telefon och vid mötet vad vi skrev om och 

varför. Med tanke på att de har många hembesök och fullspäckade scheman så lät vi de 

bestämma tid och dag. Därefter tog vi kontakt med två brukare via telefon och båda var villiga 

att ställa upp på en intervju efter att vi förklarat syftet med vår undersökning. De intervjuade 

fick själva välja vart de ville att vi skulle träffas, eftersom intervjupersonerna skulle känna sig 

trygga. Syftet med detta var att de skulle kunna slappna av och bli bekväma i mötet. Båda av 

dessa intervjupersoner bjöd in oss till deras hem.                                                                      

Vid mötet med de äldre presenterade vi oss och informerade än en gång vad vi skrev om och 

varför. De äldre fick bestämma var vi skulle sitta under själva intervjun för att de skulle känna 

sig så bekväma som möjligt. Alla intervjuerna var öppna och vi följde vår intervjuguide för att 

vara säkra på att få med alla områden. Intervjuerna varade cirka en timme förutom en av 

intervjuerna med en av de äldre. I det fallet var det så att respondenten hade ett starkt behov 

av att prata med någon, den intervjun varade cirka tre timmar men då pratade vi också om 

annat som inte hade med intervjun att göra. Samtliga intervjuer har transkriberats ordagrant 

och analyserats utifrån de fem centrala aspekterna av ett värdigt liv och välbefinnande. 

4.3 Validitet och reliabilitet 

Vår valda metod som används i undersökningen skall ge tillförlitlighet och ett hållbart 

resultat. Vi är medvetna om att tillförlitligheten beror till stor del på hur skicklig och 

noggrann vi varit i vår undersökning, samt hur vi har tolkat vad respondenterna sagt (Bryman 

2011:257ff). Vi har formulerat intervjufrågorna tydligt, eftersom det är viktigt att 
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respondenterna tolkar frågorna lika (Larsson et al. 2005:294). Genom att respondenterna i 

efterhand får ta del av vårt material och resultat finns möjlighet att försäkra sig om att 

resultatet överensstämmer med respondenternas uppfattning om det specifika intervjutillfället 

(Bryman 2011:259) Den inledande analysen följdes av en innehållsanalys utifrån de fem 

centrala aspekterna av ett värdigt liv och välbefinnande. Utgångspunkten var de två 

kärnkategorierna ett värdigt liv och välbefinnande (Bryman 2011:368). Kärnkategorierna har 

varit de centrala utifrån vilket de andra kategorierna integrerats och utgjort ramen för 

respondenternas beskrivningar (Bryman 2011:377). Att dela upp svaren i dessa aspekter 

underlättade vår analys och synliggjorde respondenternas beskrivningar av ett värdigt liv och 

välbefinnande. Vid intervjutillfällena användes bandspelare och detta möjliggjorde en 

noggrannare analys av vad respondenterna hade sagt. Detta gjorde även att vi kunde göra 

upprepade genomgångar av respondenternas svar. Därefter har vi transkriberat dessa 

intervjuer ordagrant vilket var ett tidskrävande arbete, vilket vi anser stärka reliabiliteten i 

undersökningen. För att stärka tillförlitligheten i denna undersökning har vi i efterhand haft 

möjlighet att fråga respondenterna om vissa otydligheter som uppkommit vid intervjuerna. 

Detta för att vi ska kunna försäkra oss om att vi tolkat deras svar så rätt som möjligt och för 

att undvika missförstånd. 

4.5 Etiska överväganden 

De fyra respondenterna har lämnat ett informerat samtycke till att delta i studien det vill säga 

att de är väl informerad och verkligen har förstått vad för slags undersökning de deltar i 

(Larsson et al. 2008:119f). När vi kontaktade våra respondenter förklarade vi vad vi vill 

undersöka och informerade också att inga konsekvenser kommer av att inte delta. Denna 

information gavs också vid mötet. Vi informerade våra respondenter att de när som helst 

kunde avbryta intervjun, att de var anonyma samt att det som sades endast skulle användas till 

vår undersökning. Vid mötet överlämnades ett informationsbrev (se bilaga 1) där vi 

presenterade oss och vårt syfte med studien. När det gäller konfidentialitet så handlar det om 

att de personliga data som vi avsåg samla in inte kom att redovisas i den färdiga rapporten på 

så sätt att det kan röja den personliga identiteten, därför har inga namn på platser, personal 

eller andra har skrivits ut med tanke på detta. (Larsson et al. 2008:119ff). Information gavs 

också till deltagarna om vilka tänkbara fördelar och risker som kan tänkas finnas med om de 

deltar i undersökningen. Forskaren måste vara vaksam på om deltagaren under intervjun inte 

vill berätta om vissa händelser vilket vi tänkte på under intervjun. En annan etisk aspekt som 
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vi diskuterat är om vi skulle använda bandspelare under själva intervjun. Vi valde att 

informera om detta när vi kom till mötet samt att fråga om det gick bra för dem. 
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5. Resultat  

De fyra genomförda intervjuerna resulterade i 64 sidor transkriberad text. I detta avsnitt 

kommer vi att utifrån varje tema presentera biståndshandläggarnas och brukarnas resultat av 

vårt insamlade material. Citat från det empiriska materialet flikas in, där brukarkunskapen 

betecknas B1 och B2, samt biståndshandläggarnas kunskap med BH 1 och BH 2. 

5.1 Värdigt liv                                                                                                           

Biståndshandläggarna menar att ett värdigt liv måste vara att brukarna bemöts med respekt 

och att de får möjlighet att vara delaktiga. De anser även att det är viktigt att brukarna 

respekteras för den de är och att de är olika. Om brukarna får möjlighet att bestämma över sin 

dag och sin tillvaro så långt det är möjligt och att de blir respekterade så tror 

biståndshandläggarna att brukarna kan ha ett värdigt liv: 

Ett värdigt liv är när man får vara den man är, respekteras för den man är och det man har med sig och dit 

man är på väg alltså i ålderdomen. Och respekteras det innebär att det är ju inte mina normer och 

värderingar som räknas här, det är ju den enskildes så vi har olika syn på livet. (BH 1) 

 

En av brukarna tycker däremot att frågan om vad ett värdigt liv innebär är en svår fråga, men 

säger efter en stund att värdigt liv skulle vara att ha någon att gå till och sitta och titta på TV. 

Brukaren säger också att begränsningarna gör att denne känner sig väldigt ensam och har en 

önskan om att träffa någon och det enda kravet är att personen är en medmänniska som 

respondenten kan prata med.                                                                                      

Den andre brukaren har inte tänkt på ett värdigt liv och vad det innebär men säger att ett 

värdigt liv förr var att vara i farten men nu är det att slippa plågas. Brukaren har en önskan om 

att inte bli allt för gammal och att få somna in utan att ha ont. Brukaren säger även att ett 

värdigt liv kan innehålla mycket olika saker som att kunna gå och handla själv, men även att 

ha någon att bry sig om och att finnas till för varandra. Brukaren berättar att respondentens 

käraste inte finns i livet längre och att det är en stor saknad. Brukaren säger: ”Ja, men min 

man finns ju inte kvar, men under den tiden vi fick vara tillsammans var jag värd honom, det 

var jag ju.” (B 1)                                                                                             
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5.2 Integritet                                                                                                                                          

 

En av biståndshandläggarna berättar att de måste respektera brukarnas privatliv t.ex. när de 

gör hembesök eftersom de kommer till någon annans hem och att det är de som får bestämma 

var man ska sitta. Biståndshandläggaren säger att de inte bara kan klampa in och tro att de bor 

där utan att de måste möta brukarna med respekt för deras hem och privatliv. Båda 

biståndshandläggarna menar att de måste rätta sig efter brukarna, eftersom de inte ska styra 

allting. Båda biståndshandläggarna anser att det är viktigt att fråga de äldre om de får komma 

på hembesök men även att informera att det finns möjlighet att träffas någon annanstans: 

”Man lyssnar ju in när de kan och när anhöriga, om de vill vara med, när de kan, för att 

liksom på så sätt göra det så bra som möjligt för brukaren.” (BH 2) 

                                              

En av brukarna säger att både biståndshandläggaren och hemtjänstpersonalen respekterar 

dennes privatliv samt att deras arbetsplats faktiskt är i deras hem. Brukaren tyckte att det var 

jobbigt att ha tillsyn varje morgon, men det betydde inte att de gick över gränserna på något 

sätt utan det var jobbigt att ha fullt med folk hemma och att det nästan alltid var olika 

personer. Brukaren upplevde att detta blev en stressfaktor: 
 

På sätt och vis blev det en stressfaktor för att det var en gång som de skulle handla och jag var så ledsen 

så att jag grät och då skulle jag förklara varför när de kom tillbaka med varorna, men då kom en helt 

annan person tillbaka med varorna.  (B 2) 

 

Brukaren berättar att det har varit ungefär 30 olika i dennes hem över tid, alla är trevliga, men 

det måste vara något fel på systemet, för det kunde ha varit samma person som kom lite 

oftare. Denne tycker inte att det är lätt att öppna sig för någon speciellt utan det blir bara att de 

pratar om ytliga saker eftersom de inte går in på djupet förrän de känner någon lite bättre. Den 

andre brukaren tycker att det är viktigt att personalen lyssnar på dennes önskemål, eftersom 

denne har vanor sen tidigare som t.ex. att ibland få sova länge på morgonen. Brukaren berättar 

även att synen är dålig och detta gör att denne har behov av att ha kroppskontakt med 

hemtjänstpersonal och andra, men menar att alla har sin personlighet och det gör att denne 

endast har en ytlig relation till vissa. 

Den andre brukaren menar att som individ skapar vi vanor under vårt liv och dessa vill vi 

även ha kvar fast att vi blir sjuka och behöver hjälp. Brukaren berättar att denne brukar ta ett 
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glas vin på kvällen ibland: ”Förr har man tagit ett glas vin på kvällen sådär emellanåt. Varför 

ska jag inte få fortsätta med det som… det är ju huvudsaken.” (B 1) 

 Brukaren anser att det är viktigt att få fortsätta med det även fast denne blivit äldre och har 

insatser från hemtjänsten.  

 

5.3 Delaktighet                                                                                                                         

 

Delaktighet är för en av biståndshandläggarna att det är den enskilde som skall ansöka om 

insatser. Att den enskilde ska föra sin egen talan och att biståndshandläggarna i första hand 

ska höra den enskilde. Ofta kan det finnas flera personer i den äldres omgivning som har 

åsikter om vilken hjälp och hur den ska utformas, men menar då att det är viktigt att lyssna på 

den äldre. I första hand låter de den enskilde komma till tals på hembesök och vårdplaneringar 

men de tar även hänsyn till t.ex. anhöriga. Biståndshandläggaren menar att de i största möjliga 

mån anpassar utformningen av insatser, men att det kan finnas organisatoriska problem. Det 

vill säga att det inte alltid går att få insatser exakt på de tider de äldre vill, men att utföraren av 

insatserna alltid försöker så långt det är möjligt:  

Jag tror att man i största möjliga mån, anpassar utifrån vad den enskildes önskemål sen kan det finnas 

organisatoriska problem, ibland. Där man kanske inte alltid kan få, där man kanske inte alltid kan få 

frukost exakt den tiden man önskar eller kanske inte in i detalj men jag tror att man försöker så långt det 

är absolut möjligt. (BH 1) 

Den andre biståndshandläggaren kan bara tala om hur denne ser på detta ur sitt eget 

perspektiv som handläggare och att det är viktigt att försöka göra brukarna delaktiga. Som 

handläggare frågar de brukarna vad de behöver hjälp med och hur de behöver hjälpen. I 

intervjun framkommer det att det kan vara anhöriga som påverkar och att de pratar i stället för 

brukaren. Biståndshandläggaren berättar att de anhöriga många gånger tycker något helt annat 

än brukaren: ”Men man måste ta till sig av anhörigas oro, och försöka lyssna av, därefter 

försöka förklara så tydligt som möjligt på ett korrekt sätt.” (BH 2) 

Biståndshandläggaren säger även att de ibland får ta fram myndighetspersonen och förklara 

vad lagen säger och att det är bra att kunna känna sig trygg i lagstiftningen vilket är en 

förutsättning för att kunna stå för vad som sägs. Utifrån gällande lagstiftning har de möjlighet 

att på ett enkelt sätt förklara vad som gäller och det är när det behövs som handläggarna har 

möjlighet att ta fram lagstiftningen. 
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En av biståndshandläggarna tycker däremot inte att brukarna i dagsläget har möjlighet att 

påverka hjälpens utformning i den omfattning de ska ha enligt gällande värdegrund och i dag 

har inte brukarna det inflytande över sin situation som de ska ha. Biståndshandläggaren 

berättar att de är medvetna om att de inte lever upp till värdegrundens innehåll när de beviljar 

insatser, men att det pågår ett arbete med detta och att det kommer att bli bättre. 

Biståndshandläggaren säger att brukarna ska ha möjlighet att påverka genom 

Socialtjänstlagen och att brukarna har rätt att ansöka och även försöka få sin sak prövad. 

Biståndshandläggaren säger även att de försöker skriva mycket öppnare beslut nu än tidigare 

genom att inte skriva så detaljerat om hur ofta insatsen ska utföras. Därefter har brukaren rätt 

att tillsammans med hemtjänstpersonalen öka ut insatsen om behovet finns. 

Biståndshandläggaren säger att på vissa insatser försöker de göra så att brukarna har möjlighet 

att påverka sin dag och att det är en början på deras värdegrundsarbete.                                                                                                            

Båda brukarna upplever däremot att de har kunnat vara med och bestämma sina insatser. De 

tycker att biståndshandläggaren har varit väldigt bra och att hemtjänstpersonalen är flexibel 

om de är i behov av akut hjälp som t.ex. att få hjälp med att lämna in urinprov på 

hälsocentralen: 

Att de på något sätt lyssnar på vad jag egentligen vill men att ibland kan det vara för dumt, jag vet inte 

vad jag ska säga om det, men jag är ju tacksam att de finns för jag skulle inte klara av detta själv så att jag 

är väldigt tacksam. (B 1)      

 

5.4 Bemötande                                                                                                                         

En av brukarna beskriver bemötande så här; ett bra bemötande är när man rättar sig efter 

varandra och att känna in den andra personen: ”En dag kom det en då och sa: men hej lilla 

gumman! Jag är ju inte så liten, men hon var liten, så hon stod och höll mig under armarna.” 

(B 2) 

Brukaren berättar att denne blev förvånad och att det var respektlöst även fast brukaren inte 

tror att det var medvetet. Denne upplevde att situationen blev lite konstgjord och tycker inte 

att personalen ska bemöta en brukare på det sättet, utan de måste ta det lite försiktigt första 

gången. Brukaren brukar få ångest och använde trygghetslarmet en gång för att denne fick 

panik. Efter en stund kom det två personal som inte visste vad de skulle göra och brukaren 

anser att det hade räckt om de bara hade lagt en hand på axeln och lugnat denne. Denna 
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incident var anledningen till att brukaren avsa sig trygghetslarmet. Brukaren anser att det är 

viktigt att personalen har kunskap och får möjlighet att utbilda sig eftersom ångest inte är 

ovanligt, utan kan drabba vem som helst. Brukaren menar att det är lika viktigt att ta hand om 

själen som kroppen för detta handikapp blir ett hinder och det skulle ha varit skönt att kunna 

larma och få stöd för det hade varit en trygghet. 

På frågan om vad ett bra bemötande är svarar den andre brukaren att personalen som kommer 

ska vara vänliga och lite intima i sitt bemötande, men de får inte ställa för personliga frågor. 

Brukaren kan inte minnas att denne någon gång blivit dåligt bemött av varken 

hemtjänstpersonal och biståndshandläggare utan tycker att de är väldigt lämpliga för det de 

håller på med. Brukaren säger att vi alla är olika och att personligheten har en viss betydelse, 

men menar att vi inte kan vara lika allihop. 

Båda biståndshandläggarna tycker att ett personligt möte är att föredra eftersom de aldrig kan 

få samma möte genom ett telefonsamtal som när de träffar brukaren personligen. 

En av biståndshandläggarna säger att alla har olika förförståelse och olika bakgrund och att ett 

personligt möte är av stor vikt för att det ibland kan var lättare att sitta och prata med 

personen öga mot öga eftersom många ser myndighetspersoner som något stort och hemskt. 

Men ett personligt möte är även av vikt för denne just för att de kan se och märka om 

personen förstår vad man pratar om: 

Bra bemötande är när man tar sig tid, lyssnar det kan också vara att sätta en gräns att inte lyssna för 

mycket. Att visa den enskilde respekt, att det är den personen man lyssnar på, att det är den man ska 

försöka ge stöd på något sätt, också tala om när man inte kan, alltså det här är inte min profession. 

Exempel jag märker att du har ett stort behov av samtal t.ex. och skulle vilja rekommendera dig att ta 

kontakt med en kurator. Jag kanske kan hjälpa till andra, att lotsa vidare så att säga. (BH 1) 

Biståndshandläggaren säger även att deras roll ofta är kurativ och att det ingår i deras arbete 

men deras roll är inte att vara kuratorer. Biståndshandläggaren menar att de måste säga ifrån 

ibland för annars kan de både sätta sig själv och den enskilde i jobbiga situationer där de kan 

tvingas svika när de inte kan ge samma stöd vid andra tillfällen. Biståndshandläggaren 

berättar att den äldre ska känna sig välkommen om de kommer till dem för ett möte samt att 

det inte ska vara för formellt.  

Den andre biståndshandläggaren säger att det är viktigt att se helheten om de ska kunna göra 

en bedömning och det kan en handläggare aldrig göra genom ett telefonsamtal. Genom ett 
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hembesök kommer handläggaren och brukaren varandra nära på ett annat sätt. Nästa gång 

brukaren ringer vet handläggaren vem denne pratar med och har en bild av situationen på ett 

annat sätt än om de endast skulle ha haft telefonkontakt. Biståndshandläggaren menar att 

denne har en annan förståelse efter att ha varit på ett hembesök än om de endast haft kontakt 

per telefon. Om det uppkommer ett akut ärende och handläggaren inte har möjlighet att göra 

ett hembesök görs det alltid ett hembesök efteråt. På frågan om vad ett bra bemötande är 

svarar biståndshandläggaren att det är att visa respekt mot den andre, vara artig, trevlig, och 

lyssna på vad brukaren har att säga. Denne tillägger att de inte alltid håller med brukarna, men 

det är viktigt att lyssna eftersom de måste respektera att en annan person tycker någonting 

annat. Biståndshandläggaren säger att det är viktigt att brukaren får berätta själv om sin 

situation och varför de behöver hjälp, men säger även att det är av stor betydelse att brukaren 

känner att de blir lyssnade på och att de inte avbryter innan brukaren har pratat färdigt: 

Att man, ja men att personen upplever, man måste förstå att en person upplever någonting och det är ju 

ingenting vi kan ta ifrån en person, att man upplever en sak. Därför är det viktigt att vara lyhörd, lyssna 

noga. (BH 2) 

Biståndshandläggaren tillägger att det är viktigt att brukaren känner sig nöjd när de går ifrån 

mötet och att brukaren inte känner sig kränkt utan handläggaren ska vara artig, trevlig och 

belevad. 

På frågan om de tror att det finns hinder i verksamheten som gör att det ibland är svårt att ha 

ett gott bemötande svarar en av biståndshandläggaren att det finns risker med stress och att det 

kan påverka bemötandet negativt. Om de som professionell inte kan hantera sin stress och 

lämna den utanför mötet med de äldre kan det bli problem.  

Den andre biståndshandläggaren tror att vi skapar dessa hinder själva och att det inte är 

verksamheten själv som är ett hinder: ”Ofta säger de att de inte har tid och därför blir det så 

här, men man kan inte bara skylla på det för man får aldrig gå ut till någon och var otrevlig.” 

(BH 2) Denne menar att det är normer, värderingar och förhållningssätt i verksamheten som 

kan sätta olika hinder och tror att personalen måste jobba med förhållningssätt för att komma 

tillrätta med dessa hinder. 

Biståndshandläggaren berättar även att de försöker reflektera och avsätter tid för detta, men 

ibland faller det och ibland går det. Verksamheten går väldigt upp och ner och vissa dagar är 

det kaos och då hinner de inte med reflektion. Biståndshandläggaren berättar vidare att de har 

planeringsdagar med jämna mellanrum och då har de möjlighet att diskutera och reflektera 
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med varandra. Biståndshandläggaren tycker att det alltid finns saker som kan bli bättre i 

verksamheten och att det är viktigt att aldrig hamna på en nivå och tro att det är bra, för alla 

kan göra någonting bättre. Denne anser även att allting kan utvecklas och det finns alltid 

någonting som kan förbättras annars är verksamheten farligt ute. Det är väldigt individuellt 

hur vi klarar av ett möte, vissa hanterar det bra och andra tycker att det är jobbigt. 

Biståndshandläggaren anser att det finns många bitar att jobba med när det gäller möten som 

gör att det kan bli bättre. 

Den andre biståndshandläggaren menar att personal med hög arbetsbelastning och ansvar för 

svåra beslut behöver tid för reflektion och handledning. Denne anser att de har tid för 

reflektion på deras arbetsplats. Varje vecka har de en ärendedragning där de tar upp aktuella 

fall i vilka de känner att de behöver stöd eller ibland endast reflektera tillsammans. Detta gör 

de även för att alla biståndshandläggarna ska kunna stå bakom ett beslut. 

5.5 Välbefinnande, trygghet och meningsfullhet                                                                              

En av biståndshandhäggarna anser att ett välbefinnande hos de äldre är något som endast kan 

besvaras av den enskilde. 

Även den andre biståndshandläggaren tycker att detta är en svår fråga eftersom det är väldigt 

individuellt, men tror att det är att brukarna som ska känna sig trygga hemma med att de får 

den hjälp de behöver och att de har en meningsfull vardag.  

Alltså att man på något sätt ska kunna leva något så där som man har gjort tidigare. Det kan jag 

känna alltså det kan jag ju tänka mig, att få fortsätta med vissa saker som man har gjort tidigare 

trots att man är i behov av hjälp. Det kan jag tänka mig är välbefinnande. (BH 2) 

Biståndshandläggaren säger att det är viktigt att brukaren så långt som möjligt får fortsätta 

leva sitt eget liv med hjälp och stöd. Denne menar att en god äldreomsorg är om 

omsorgspersonalen kan ta tillvara på brukarna som de ska hjälpa och ge dem det stöd och den 

hjälp som de är i behov av. Det är även viktigt att kunna lyssna på brukarna, att de ska kunna 

påverka när de får hjälp och utav vem de vill ha hjälpen. Biståndshandläggaren anser att det är 

viktigt att brukarna ska kunna ha inflytande över sitt liv eftersom de måste kunna ha möjlighet 

att påverka sitt liv trots att de har hjälp. Biståndshandläggaren anser att tiden är viktig, det 

måste finnas personal som har tid med brukarna och att det är viktigt att utreda om det är tiden 

som saknas eller om det är förhållningssättet som måste ändras? 
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Varför är man där. Det är en viktig fråga som man måste utreda inom äldreomsorgen och de som jobbar. 

Varför är vi på jobbet? För vilken är vi på jobbet? Är vi där för vår egen skull eller är vi där för brukarna? 

Vi är inte på jobbet för vår egen skull att vi ska få vår dag att fungera utan vi är där för de som vi har som 

våra brukare, att de ska ha en bra dag. (BH 2) 

En av brukarna säger att välbefinnande för denne är att barnen kunde bry sig lite mer eftersom 

denne alltid har ställt upp för dem. Brukaren tycker att barnen kunde komma och hälsa på 

någon gång och bara dricka en kopp kaffe eftersom det praktiska redan är ordnat. Denne 

börjar gråta och det blir tyst en lång stund och säger därefter: ”Det är någonting jag inte kan 

få. Jag vet ju vad jag behöver, men (det blir tyst igen) Jag försöker hitta välbefinnande i mig 

själv, men jag är ju beroende av någon.” (B 2) 

Välbefinnande är enligt den andra brukaren att få god sömn, en bra aptit och att fortfarande 

kunna se någorlunda. Att komma ut är även något som är viktigt för denne brukare: 

Ja det är att jag har god sömn och jag har god aptit, jag mår bra av maten. Och än så länge, om jag tar av 

mig glasögonen kan jag lösa korsord, det är mitt nöje alltså. Och så ser jag på tv, jag kan inte läsa texten 

men jag följer med vad som händer ute i världen. Det är ja, och att jag överhuvudtaget kan gå ut.  (B 1) 

En av brukarna sökte hjälp från hemtjänsten på grund av sämre hälsa men även för denne 

kände rädsla för att bli övergiven. Först ringde brukaren biståndshandläggaren och de kom 

överens om ett hembesök dagen efter. Handläggaren gjorde ett hembesök och då ansökte 

denne om tillsyn varje dag. Brukaren menar att det är tryggheten som saknas och önskar att 

barnen kunde ställa upp mer: ”Barnen har sagt att de skjutsar mig i den mån de kan, men du 

vet de har ju fulla almanackor och har jobb, även om jag har fler barn så är det inte alltid de 

har tid.” (B 2) 

Brukaren berättar att det är ensamheten som är jobbig och denne vaknar ibland klockan fem 

på morgonen och då blir dagen väldigt lång. Sen är det kvällarna som är värst eftersom det 

blir mörkt och brukaren är väldigt mörkrädd. Hemtjänstpersonalens arbetsuppgifter är bland 

annat de insatser denne har i dagsläget men brukaren känner även ett behov av att ha någon att 

prata med. Önskan är att det skulle vara samma person eftersom det gör att de skulle komma 

varandra närmare. Brukaren tror att insatser i form av sociala behov skulle beviljas men 

menar att vissa saker måste göras i egen takt och då är det svårt att ha tider som skall passas. 

En insats som brukaren skulle behöva hjälp med är att sopa av trappen när det är snö så att de 

inte trampar ner den och det blir is som är omöjlig att få bort. Intervjuaren frågar om brukaren 

har pratat med hemtjänstpersonalen om detta, och denne svarar:” Nej, jag vill inte stöta mig 
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med dem, men det skulle betyda väldigt mycket för mig eftersom det har med kvalitet att 

göra.” (B 2) 

Brukaren säger att denne pratar med personalen som om denne inte litade på dem och det 

beror på att det är så många olika som kommer. Denne säger att det finns en spärr om vad 

som sägs och det har de mot varandra och det är ingen som går in på den andres revir. Något 

som denne brukare känner otrygghet i är att taxiverksamheten har försämrats, det skapar en 

osäkerhet och det drabbar alla mer eller mindre. Brukaren berättar att denne inte får någon 

taxi om den inte beställs dagen före och vid hemresa kan det bli en lång väntan. Förr var det 

en trygghet genom att det räckte med ett samtal till taxi och den kom nästan direkt. 

Den andre brukaren berättar att denne blev sjuk och kom till lasarettet och innan hemresa 

anordnades en vårdplanering där vårdpersonalen och biståndshandläggare deltog angående 

eventuella insatser. Brukaren ansökte om att få hjälp med att hålla sig ren och duscha ibland, 

samt hjälp med städ, tvätt och daglig matleverans. Denne anser att biståndshandläggaren även 

ser till dennes sociala behov och berättar att denne tidigare hade personal som promenerade 

till affären och handlade, men klarar i dagsläget detta själv. 

Brukaren berättar vidare att hemtjänstpersonalens uppgift är att se till att denne får hjälp med 

det som behövs men att det viktigaste är att hålla sig ren och få möjlighet att äta god mat. 

Denne anser att de flesta av personalen är bra, men att det finns vissa som är mer lämpliga än 

andra. Brukaren tycker att denne har förtroende för personalen som kommer och detta skapar 

en trygghet i sig för den äldre, men en nackdel är att det ofta kommer olika personal. 

Brukaren menar att det skulle var en trygghet om de kunde minska ner antalet personal så att 

de kunde lära känna varandra bättre: ”Jo då! Om jag säger så här att jag tycker väl mer eller 

mindre om den och den personen, men så är det väl i vilket liv som helst.” (B 1) 
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6. Sammanfattning och analys 

Analysen av intervjuerna har skett genom att vi sammanfattat vårt resultat från 

biståndshandläggarnas och de äldres berättelser. Därefter analyserade vi vårt resultat utifrån 

Antonovskys salutogena synsätt och KASAM och även i förhållande till propositionen. 

6.1 Värdigt liv  

Att bemötas med respekt och få möjlighet att vara delaktig kan vara ett värdigt liv enligt båda 

biståndshandläggarna. De anser att de äldre bör kunna bestämma över sin dag så långt det är 

möjligt. Det som framkommer i intervjun är att biståndshandläggaren förstår att det är viktigt 

att lyssna på den äldre för att skapa goda förutsättningar. Det framkommer inte i intervjun om 

biståndshandläggaren utreder meningsfullhet och det tas inte heller med i arbetsplanen.  För 

att biståndshandläggarnas arbete ska kunna utföras på ett framgångsrikt sätt måste det skapas 

samarbetsrelationer mellan personal och brukare (Westlund & Sjöberg 2005:39). Det är 

viktigt att biståndshandläggaren lyssnar på individen om vad som ska göras annars kan 

omsorgen gå fel i flera avseenden t.ex. genom att fel insats väljs eller genom att insatsen 

utförs på fel sätt (Westlund & Sjöberg 2005:138). För att de äldre ska känna meningsfullhet är 

det viktigt att ta tillvara på brukarens möjligheter (Westlund & Sjöberg 2005:147). Enligt 

propositionen har människan en grundläggande värdighet och ett unikt värde, men begreppet 

värdigt liv är av övergripande karaktär som kan innefatta privatliv, kroppslig integritet, 

självbestämmande, delaktighet, individanpassning, insatser av god kvalitet och gott 

bemötande av den äldre och dennes närstående (Prop. 2009/10:116 s. 27). 

Vi kan tydligt se att ett värdigt liv för brukarna innefattar olika saker men att de positiva 

aspekterna ofta väger upp de negativa, detta kan göra att man får en känsla av sammanhang 

även om allt inte är positivt. Det som framkommer i intervjuerna med brukarna är en önskan 

om att ha någon att bry sig om. Antonovsky menar att en stark känsla av sammanhang är 

avgörande för att människor ska kunna hantera svåra situationer på ett bra sätt och genom 

detta bevaras deras hälsa (Antonovsky 1991:200). Även äldre personer ska ha rätt att leva sitt 

liv utifrån sin identitet och personlighet och det är därför viktigt att brukaren får stöd av sin 

omgivning (Prop. 2009/10:116 s. 26). Enligt Borglin (2005:12) är det olika områden som 

påverkar brukarnas upplevelse av livskvalitet både positivt och negativt. Dessa områden är 

värderingar, minnen, aktiviteter, hälsa, signifikanta andra, materiell rikedom och hemmet. En 

positiv mening inom något av områden gör att den äldre uppnår en upplevelse av ett bevarat 

själv och känslan av mening existerar.  
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6.2 Integritet 

I våra intervjuer kan vi se att vanor är betydelsefulla för brukarna och det är viktigt att de 

respekteras. Det framkommer också att brukarna tycker det är jobbigt med olika personal i 

deras hem. Vi kan tydligt se att brukarna tycker att det är viktigt med rätten till ett privatliv 

och enligt propositionen ska verksamheten respektera brukarnas integritet. Om personal inte 

respekterar brukarnas integritet kan det leda till att brukarna känner sig kränkta och detta 

påverkar även möjligheten att uppleva en känsla av sammanhang. I propositionen står det att 

omsorgspersonal bör värna om äldres privatliv och även respektera brukarnas hem. Detta kan 

innebära att inte kommentera utseende, kläder och inredning, men även att ta hänsyn till den 

äldres bakgrund och tro. All omsorgspersonal ska respektera brukarnas egna hem och deras 

vanor (Prop. 2009/10:116 s. 27). Enligt Borglin (2005:12) är förmågan att anpassa sig och 

skapa ny mening till livet betydelsefull i relation till förändringar som t.ex. att få insatser från 

hemtjänsten. Denna förmåga är viktig för känslan av förankring till livet.  

Det framkommer i intervjun att biståndshandläggarna anser att integritet för de äldre är viktigt 

för att skapa goda förutsättningar genom att fråga de äldre hur de vill ha det. Detta hjälper 

även de äldre att anpassa sig till den nya situationen. Biståndshandläggarna hjälper de äldre att 

försöka anpassa sig och bemästra dennes förändring av roller och förväntningar (Westlund & 

Sjöberg). Det är viktigt att tillgodose den äldres behov så att brukaren kan känna sig 

tillfredsställd och om arbetet ska bli av god kvalitet krävs det att hemtjänstinsatserna utförs 

enligt överenskommelse, samt att personalen är tillgänglig och flexibel (Westlund & Sjöberg 

2005:141). Personer med starkt KASAM har bättre resurser att handskas med svåra 

situationer och det som är påfrestande blir begripligt genom personens tillit (Antonovsky 

1991:168). Antonovsky menar att en stark känsla av sammanhang är en avgörande faktor för 

att människor ska välja en strategi som gör att de kan handskas med stressen som de ställs 

inför (Antonovsky 1991:171f).  

6.3 Delaktighet  

Biståndshandläggana har olika syn på vilka problem som kan finnas när det gäller utförandet 

av insatser. För att uppnå en känsla av meningsfullhet är det viktigt att de äldre får vara 

delaktiga och vi kan se att det finns en strävan att de äldre ska så långt det är möjligt få vara 

delaktiga. Enligt Antonovsky är utgångspunkten meningsfullhet för den enskilde och då bör 

man prioritera människors sociala nivå och samhörighet med andra. Det är därför viktigt att få 

kunskap om de äldres vardag (Westlund & Sjöberg 2005:54). Biståndshandläggarnas syfte är 
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att förbättra och underlätta tillvaron för människor som behöver hjälp av något slag. Genom 

ett hoppfullt förhållningssätt kan de ha möjlighet att öka människors livskvalitet eftersom de 

som har hopp ser en mening med livet (Westlund & Sjöberg 2005:44). Det gäller att 

omsorgspersonalen har förmågan att vara lyhörda inför brukarnas unika förutsättningar och 

behov. Det är viktigt att personalen har ett förhållningssätt som gör att brukaren känner sig 

delaktig i samtalet kring planeringen av omsorgen (Prop. 2009/10:116 s. 28). 

Brukarna som vi intervjuade upplevde att de hade möjlighet att påverka insatserna och att 

personalen var flexibel i sitt utförande. Det framkommer inte om personalen inger brukarna 

hopp och entusiasm vilket är av stor betydelse för känslan av sammanhang. Ett naturligt 

åldrande är en process och med tiden kan individen bli i behov av omsorg. Detta kan medföra 

en diskrepans mellan individens förmåga och de krav som olika aktiviteter kan medföra.  För 

att kunna ge en hög kvalitet på omsorgen krävs en växelverkan mellan rätt erbjudande, rätt 

utförande och rätt resurs. När individen är i behov av omsorg är det viktigt att hon får 

medverka i utförandet av den (Westlund & Sjöberg 2005:137). Det är viktigt att personalen 

kan inge hopp och entusiasm så att brukarna kan stärka sin känsla av sammanhang, eftersom 

det kan skapa bättre förutsättningar för brukarna att se olika händelser som en utmaning 

snarare än en belastning (Antonovsky 1991:184). I propositionen står det att det är viktigt att 

brukarna har en meningsfull vardag och därför måste omsorgen anpassa sig efter individen 

(Prop. 2009/10:116 s. 28).   

6.4 Bemötande  

Brukarna som vi intervjuade anser att det är viktigt att omsorgspersonalen är vänliga i sitt 

bemötande, men inte för närgångna. Det kan vara svårt för omsorgspersonalen att forma sig 

kring brukarnas individuella krav på vad bemötande är för dem. Det är därför viktigt att 

verksamheten uppmärksammar dessa värdegrundsfrågor eftersom mötet mellan brukare och 

personal har en avgörande betydelse för brukarnas livskvalité och känslan av sammanhang i 

deras vardag. Den salutogena omsorgen måste utformas på ledningsnivå. Det är viktigt att 

ledningen skapar en vision genom att förklara syftet med omsorgen, vilka värderingar som 

bör råda och hur man ser på framtiden (Westlund & Sjöberg 2005:146). Det gäller att ge 

personalen möjlighet att använda sig av sin kunskap, motivation och erfarenheter så att 

underutnyttjad kompetens kan frigöras (Westlund & Sjöberg 2005:57). I propositionen 

(2009/10:116 s. 29) står det att alla människor har rätt till ett gott bemötande och då krävs det 

att personalen är kunniga, lyhörda och har förmågan till empati. Mötet är viktigt och det krävs 
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att omsorgspersonalen tar sig tid att samtala, hålla överenskomna tider och ge besked i god 

tid. Enligt From framkommer det att äldres upplevelser av ohälsa ökade om vårdgivare ger 

otillräcklig eller okvalificerad hjälp. För att kunna uppleva hälsa och välbefinnande är det 

viktigt att de äldre bemöts med respekt och vänlighet av kompetent personal (From 

2007:285).  

Biståndshandläggarna anser att ett respektfullt bemötande är en grundfaktor för att de äldre 

ska känna sig värdefulla. Ett bra bemötande möjliggör även för att de äldre ska kunna uppleva 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. När en människa behöver praktisk hjälp är hon 

beroende av minst en annan människa, men detta säger ingenting om hennes förmågor som 

t.ex. att skratta, gråta, tänka, resa i sina minnen, njuta av mat och dryck etc. En förutsättning 

för att omsorgen ska utvecklas är att personalen gör det genom samspel med den äldre. Ett 

gott bemötande stärker den äldre och skapar bättre förutsättningar för deras känsla av 

sammanhang (Westlund & Sjöberg 2005:37). Det är viktigt att personalen är uppmärksam på 

individen och vad som ska göras för att omsorgen ska bli av bra kvalitet (Westlund & Sjöberg 

2005:138). Men det är även viktigt att vara medveten om att insatserna påverkas av 

omsorgstagarnas vilja och förmåga (Westlund & Sjöberg 2005:142). Ett gott bemötande är 

viktigt för att samspelet mellan brukarna och personalen ska fungera på ett positivt sätt. Om 

personalen har god kunskap om äldreomsorg, är lyhörda och har ett empatiskt förhållningssätt 

skapas förutsättningar för känsla av sammanhang för brukarna (Prop. 2009/10:116 s. 29).  

6.5 Välbefinnande, trygghet och meningsfullhet 

Biståndshandläggarna menar att baspersonalen ska ha ett förhållningssätt som gynnar äldre i 

deras vardag för genom detta möjliggörs resurser för en omsorg med god kvalitet och de tycks 

vara överens om att välbefinnande är individuellt. För att förbättra omsorgen anser en av 

biståndshandläggarna att de bör utreda om det finns en avsaknad av tid eller om det beror på 

förhållningssätt inom personalen. Biståndshandläggarna inom äldreomsorgen har en svår 

uppgift. Vardagslivets aktiviteter har delats in i att handla, städa, äta, sköta sin hygien m.m. 

Den enskilde blir beviljad ett paket av tjänster och vid besök hos den enskilde går personalen 

efter detta paket och sen har de gjort sitt. Besparingar inom kommunen gör att de äldres 

trygghet och fysiska aktiviteter hotas som t.ex. promenader (Westlund & Sjöberg 2005:52). 

Det är viktigt att biståndshandläggarna är medvetna om att innehållet i välbefinnandet är olika 

från person till person och att de äldres KASAM också varierar. Personer med starkt KASAM 

har en förmåga att leta upp och framhålla de aspekter av situationen som är begriplig eftersom 
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de inte är rädd för fysisk, psykologisk, eller social oordning. Däremot har personer med svagt 

KASAM tendensen att ge upp (Antonovsky 1991:223f). En central uppgift för äldreomsorgen 

är att de äldre ska ha möjlighet att känna välbefinnande med hjälp av de insatser som de har 

beviljats eftersom verksamheten har ansvar för att den äldre ska kunna känna trygghet och 

meningsfullhet (Prop. 2009/10:116 s. 29). Enligt Froms undersökning är det viktigt med 

rutiner och dessa skapar reda i annars så konfunderad tillvaro. De äldre måste kunna lita på att 

personal kommer regelbundet och håller överenskomna tider eftersom förändringar i rutiner 

skapar stress hos många av de äldre (From et al. 2007:283).  

Vi kan tydligt se i våra intervjuer att det är viktigt för brukarna att ha ett socialt nätverk 

eftersom detta skapar trygghet. Det är en förändringsprocess från att vara aktiv till att vara i 

behov av hjälp, de praktiska är ordnat men det finns ett stort behov av social kontakt. Båda 

brukarna har en önskan om kontinuitet bland personalen eftersom det skapar trygghet och det 

blir lättare att kommunicera med varandra. Åldrandet är en förändringsprocess från att vara 

gammal till att känna sig gammal och sliten. I och med denna förändring kanske man inte 

känner igen sig själv och de oroar sig för hur det ska bli (Westlund & Sjöberg 2005:17). 

Antonovsky säger att det är viktigt att komma ihåg att människor med starkt KASAM inte är 

gladare i svåra situationer, men de kan göra livet mer uthärdligt än personer med lågt 

KASAM. Antonovsky menar att stark KASAM gör att människors hälsa blir bättre och det 

har även en positiv inverkan på välbefinnande för den enskilde individen (Antonovsky 

1991:219f). Det är viktigt att äldreomsorgen kan erbjuda en trygg miljö och för att skapa en 

känsla av trygghet krävs att personalen är vänliga, visar respekt och tar hänsyn till den äldres 

funderingar och önskningar. Det är även viktigt att den äldre får information om förändringar 

och har möjlighet att påverka dessa förändringar (Prop. 2009/10:116 s.29f). Det är av stor vikt 

att äldreomsorgen skapar förutsättningar för att den äldre ska känna livsglädje och en känsla 

av sammanhang genom att stärka den äldres självkänsla. Vad meningsfullhet är för den äldre 

är en individuell fråga och därför bör biståndshandläggarna öka fokus på den enskildes behov 

av sociala kontakter (Prop. 2009/10:116 s. 30). 
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7. Slutdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur äldre och biståndshandläggare ser på 

välbefinnande och ett värdigt liv och om det stämmer överens med den nationella värdegrund 

som Socialstyrelsen har utarbetat utifrån Regeringens proposition. Enligt proposition är ett 

värdigt liv och välbefinnande centrala begrepp i den nationella värdegrunden. Begreppet 

värdigt liv är av övergripande karaktär som kan innefatta privatliv, kroppslig integritet, 

självbestämmande, delaktighet, individanpassning, insatser av god kvalitet och gott 

bemötande av den äldre och dennes närstående. Trots studiens begränsade omfattning anser vi 

att det empiriska materialet illustrerar kunskap som kan besvara studiens frågeställningar. Det 

framkommer både när det gäller biståndshandläggarna och brukarna, men även i Regeringens 

proposition att det är av stor betydelse att brukarna inom äldreomsorgen ska bemötas med 

respekt och vara delaktiga i sin omsorg. Genom att brukarna får tillgång till en god omsorg 

skapas trygghet och även möjligheten att bo kvar hemma. Socialtjänstlagens nationella 

värdegrund innebär att äldre personers omsorg ska inrikta sig på att de ska känna 

välbefinnande och möjligheten att leva ett värdigt liv. Dessa bestämmelser ska fungera som 

en utgångspunkt för kommunerna och genom dessa tillägg i Socialtjänstlagen ska omsorgen 

förbättras till det bättre för brukarna. Biståndshandläggarna är styrda av Socialtjänstlagen och 

detta kan medföra att de glömmer bort individens känsla av sammanhang. 

I vår undersökning framkommer det att värdigt liv är en svår fråga både för brukare och för 

biståndshandläggare. En viktig faktor enligt biståndshandläggarna är att brukarna ska få 

bestämma över sin dag och bli respekterade för den de är. För brukarna innefattar ett värdigt 

liv olika saker men det är viktigt att ha medmänniskor att tala med. Både 

biståndshandläggarna och brukarna anser att det är viktigt att omsorgspersonalen är lyhörda, 

genom detta skapas goda förutsättningar för samarbetsrelationen. Brukarna säger att det är 

viktigt att ta tillvara på sina vanor som de haft tidigare i livet för att bibehålla ett värdigt liv. 

Brukarna anser att det måste vara fel på systemet eftersom det nästan alltid är olika personer 

som kommer hem till dem. De har en önskan om kontinuitet i verksamheten så att de lättare 

kan lära känna personalen på ett djupare plan. Kontinuitet i verksamheten är någonting som 

skulle ge brukarna en större känsla av både värdigt liv och välbefinnande men att uppfylla 

brukarnas önskan om en djupare relation är svårt. 

Enligt propositionen ska omsorgspersonal värna om äldres privatliv och även respektera 

brukarnas hem. Vi kan se att biståndshandläggarna och brukarnas syn på vad de anser är 
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integritet stämmer överens med propositionens definition av vad integritet ska innehålla. 

Enligt biståndshandläggarna är den privata sfären för den äldre viktig att respektera för att 

brukarna ska kunna anpassa sig till den nya situationen i sitt liv. En fråga vi ställer oss är om 

nationella värdegrunden respekterar brukarnas privata sfär när verksamheterna tillåter att det 

kommer trettio personal inom en kort period. 

När det gäller delaktighet anser en av biståndshandläggarna inte att brukarna i dagsläget har 

möjlighet att påverka hjälpens utformning enligt gällande värdegrund men att det pågår ett 

arbete kring detta. Den andra biståndshandläggaren anser att brukarna har delaktighet men att 

det kan påverkas av organisatoriska problem som t.ex. att inte insatserna utförs på den tiden 

de äldre önskar. Brukarna anser själva att de har möjlighet att påverka insatserna men det 

finns en viss ambivalens i deras utsaga och det tror vi beror på att de inte vill komma i 

konflikt med omsorgspersonal eftersom de står i beroendeställning till dem. Det är viktigt att 

personalen har ett förhållningssätt som gör att brukaren känner sig delaktig i sina insatser. 

Båda biståndshandläggarna anser att det av stor betydelse att lyssna på brukarna och att de ska 

ha möjlighet att påverka sitt liv trots insatser från äldreomsorgen. 

Enligt propositionen har alla människor rätt till ett gott bemötande och då krävs det att 

omsorgspersonalen har kunskap om äldreomsorg och har en förmågan till empati. Det 

framkommer i intervjuerna med både biståndshandläggarna och brukarna att mötet är viktigt 

och det krävs att omsorgspersonalen tar sig tid att prata med brukarna om deras livssituation 

och behov. Det har framkommit i intervjuerna att den viktigaste faktorn är att personalen har 

ett gott bemötande. Detta stämmer även överens med forskning där de ser ett starkt samband 

mellan de äldres möjligheter att uppleva hälsa och omsorgspersonalens bemötande. Detta 

eftersom ett bra bemötande skapar möjlighet för brukaren att uppleva begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. I propositionen står det att det är viktigt att äldreomsorgen 

skapar en trygg miljö för brukarna och för att skapa en känsla av trygghet krävs att personalen 

har ett gott bemötande. Biståndshandläggarna menar att det är viktigt att lyssna på brukarna 

och låta dem prata färdigt utan att avbryta. För att brukare inte ska känna sig kränkta krävs det 

att omsorgspersonal visar respekt och är artiga. Vi kan se att det är viktigt att ledningen 

förklarar syftet med omsorgen för personalen, vilka värderingar som bör råda och hur man ser 

på framtiden. 

I välbefinnande ingår trygghet och meningsfullhet och välbefinnande är något som endast kan 

förklaras av den enskilde men biståndshandläggarna tror att genom att brukarna får möjlighet 
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att fortsätta leva sitt liv med hjälp och stöd så skapas trygghet. Det framkommer i intervjuerna 

att ett socialt närverk har stor betydelse för brukarnas välbefinnande. Även forskningen visar 

att det är viktigt med ett socialt nätverk som kan hjälpa brukarna att minska de hinder som de 

ställs inför i förändringsprocessen. Brukarna i våra intervjuer uttalar en önskan om att ha 

någon att prata med och en åtgärd skulle vara att minska ner antalet personal som kommer 

och utför insatserna så att möjlighet skapas för att lära känna varandra bättre. Trygghet för 

brukarna som vi intervjuade är att omsorgspersonalen är bra, men en faktor som skapar 

otrygghet är den stora personalomsättningen och forskning som vi studerat visar att det finns 

en brist på möjligheter till en pratstund med personalen.  

Med hjälp av de insatser som beviljas ska brukarna ha en möjlighet att uppleva välbefinnande 

och detta är en central uppgift för äldreomsorgen. Enligt biståndshandläggarna ska brukaren 

ha möjlighet att fortsätta leva sitt liv med hjälp och stöd. En av biståndshandläggarna menar 

att välbefinnande endast kan besvaras av den enskilde. En av brukarna menar att för denne är 

välbefinnande att barnen kunde komma oftare och det finns en saknad av ett socialt nätverk. I 

propositionen står det att omsorgspersonal bör ha förmågan att lyssna på brukarnas egna 

förutsättningar och behov. Att skapa förutsättningar för att brukarna ska kunna uppleva 

livsglädje och en känsla av sammanhang skapas genom att stärka brukarnas självkänsla, men 

enligt propositionen är meningsfullhet en individuell fråga. Enligt brukarna finns det ett behov 

av att även utreda meningsfullhet eftersom brukarna i vår studie har det praktiska ordnat och 

det framkommer att det finns en saknad av det lilla extra i form av någon eller något som ger 

dem mening i livet. Frågan som vi ställer oss nu är om Socialtjänstlagens tillägg kommer att 

ge brukarna denna meningsfullhet och det återstår att se. Det som framkommer i vårt material 

är att meningsfullhet påverkas av i vilken grad brukaren har tillgång till socialt stöd. I och 

med detta är det viktigt att ta hänsyn till de äldres sociala förutsättningar, men även att 

kontinuiteten bland personalen ökar. Vi tycker att äldreomsorgen bör skapa mer tid för samtal 

med brukarna eftersom det framkommer i våra intervjuer att det ökar känslan av trygghet och 

meningsfullhet. 

Vi kan se att åldrandet är en förändringsprocess och denna förändring kan göra att brukarna 

oroar sig för hur det ska bli. Det är därför viktigt att stärka brukarnas känsla av sammanhang 

så att deras hälsa blir bättre och de får en positivare inställning till sin situation. När det gäller 

känslan av sammanhang är det viktigt att personalen inger brukarna hopp och entusiasm 

eftersom det skapar bättre förutsättningar för brukaren att se positivt på tillvaron. Kontinuitet 

bland personal är också något som skulle underlätta för en känsla av välbefinnande för 
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brukaren. Det framkommer i våra intervjuer att det finns ett behov av värdegrundsfrågor för 

att skapa bättre trygghet för de äldre. Vår förhoppning är att det påbörjade arbetet med den 

nationella värdegrunden och de tillägg som har utformats i Socialtjänstlagen kommer att öka 

känsla av ett värdigt liv och välbefinnande.  

Vår slutsats efter att endast ha intervjuat ett fåtal respondenter är att det kan finnas 

organisatoriska problem. I framtiden är det viktigt att verksamheterna tänker på kontinuitet 

och personalomsättning eftersom det ser ut att finnas ett samband mellan det och känslan av 

sammanhang. Vår undersökning har visat på hög omsättning av personal och vilket gör att de 

äldre inte kan uppleva en känsla av sammanhang i lika stor utsträckning som är önskvärt. Vår 

förhoppning är att denna undersökning kan hjälpa till att belysa detta och att verksamheterna 

inte bara ska låta ekonomin styra, utan att istället tänka i ett långsiktigt perspektiv för att höja 

kvaliteten. Detta kan göra att de äldre blir tryggare och mår bättre och detta i sin tur ökar 

känslan av välbefinnande. 

Framtiden bör bedriva en forskning där de undersöker hur brukare påverkas av hög 

personalomsättning och lyfta fram brukarnas synpunkter, detta för att verksamheterna ska 

kunna uppfylla den nationella värdegrunden. I socialstyrelsens årliga tillsynsrapport bör fokus 

ligga på den enskildes upplevelse av ett värdigt liv och välbefinnande.  
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Information som presenteras för de intervjuade.                                                      Bilaga 1 

Vi är två studenter som läser socialarbetarprogrammet vid högskolan i Falun. Vi går sista 

terminen och en del av utbildningen går ut på att skriva en C- uppsats. Syftet med vårt arbete 

är att ta reda hur de äldre och biståndshandläggare inom äldreomsorgen ser på välbefinnande 

och ett värdigt liv. Vi anser att detta är ett viktigt ämne att undersöka. Vi vill därefter ta reda 

på om våra respondenters uppfattning stämmer överens med socialstyrelsens dokument 

angående värdegrund. Vi kommer att intervjua två biståndshandläggare och två brukare som 

har insatser enligt socialtjänstlagen. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Ditt deltagande i undersökningen 

är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

Insatserna kommer att vara densamma vare sig du medverkar i studien eller inte. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

Intervjun kommer inte att ta mer än en timme och materialet kommer att analyseras endast av 

oss som skriver uppsatsen. Materialet kommer sedan att förstöras. 

Om du vill så får du ta del av den färdiga uppsatsen och om du har några frågor så är du 

välkommen att ringa till oss. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Falun den  

 

Susanne tel:   

e-post: 

Anna tel: 

e-post 

Handledare: Ulla-Karin Schön   

 

Studentens och handledares underskrift 

Susanne Grönlund 

Anna Zaar 



                                                                                                                                                            

 

Intervju guide brukare.                                                                                                Bilaga 2 

 

Varför sökte du hjälp från hemtjänsten? 

Vad anser du vara hemtjänstens arbetsuppgifter? 

Vilket förtroende har du för hemtjänsten? 

 

På vilket sätt har du upplevt att du kan vara med att bestämma över vilken hjälp du får och när 
du får den? 

Vad är viktigt för dig för att du ska känna att biståndshandläggaren och hemtjänstpersonalen 
respekterar ditt privatliv? 

Berätta om dina upplevelser i kontakten med biståndshandläggare och hemtjänstpersonal? 

På vilket sätt upplever du att biståndshandläggaren även ser till dina sociala behov som t.ex. 
aktiviteter? 

 

Vad anser du är ett bra bemötande? 

Kan du berätta om någon erfarenhet av ett dåligt bemötande från hemtjänstpersonalen eller 
biståndshandläggare? 

Hur gör du om du vill komma i kontakt med biståndshandläggare eller hemtjänst personal? 

Kan du berätta om på vilket sätt du upplever att det fungerar bra/dåligt? 

 

Vad innebär välbefinnande för dig? 

Vad innebär ett värdigt liv för dig? 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                            

 

Intervju guide biståndshandläggare.                                                                           Bilaga 3 

Hur länge har du jobbat som biståndshandläggare? 

Vilken utbildning har du? 

Hur många brukare har du ansvar för?  

 

Hur skulle du beskriva en god äldreomsorg? 

Kan du ge något exempel på hur ni arbetar för att brukaren ska känna sig delaktig? 

Tycker du att brukarna har möjlighet att påverka och vara delaktiga i hjälpens utformning? 

Beskriv på vilket sätt brukarna har möjlighet att påverka? 

Hur hanterar ni synpunkter och klagomål från brukare?  

Ge ett exempel på hur ni arbetar för att respektera brukarnas privatliv? 

 

Tycker du att ett personligt möte är av betydelse för dig? 

(JA/NEJ) Varför? 

Vad är ett bra bemötande för dig? 

Vad tänker du på i mötet som gör att brukaren känner sig väl bemött? 

Finns det några möjligheter att förändra verksamheten så att bemötandet förbättras? 

(JA/NEJ) På vilket sätt? 

Anser du att det finns hinder i verksamheten som gör att det ibland är svårt att ha ett gott 
bemötande?  

Anser du att det finns tid att reflektera över arbetsuppgifterna både för dig själv, och med dina 
kolleger?  

Om ja, hur går ni tillväga? Om nej, hur önskar du att det skulle gå till i praktiken? 

 

Vad innefattar ett välbefinnande hos de äldre?  

Vad innefattar ett värdigt liv hos de äldre? 

 

Känner du till att den första januari i år infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen? 


