
 
 

STOCKHOLMS UNIVERSITET 

Institutionen för Socialt arbete 

Socialhögskolan 

Examensarbete 15 hp 

 

 

 

 

 

 

Genomförandeplanen i hemtjänsten 

– En kvalitativ textanalys av hur individen beskrivs genom 

planens innehåll och utformning 

 

 

 

 

 

 

   Författare: Sofia Breberg 

     Caroline Tengberg 

    Handledare: Ann-Britt Sand 

                   Vårterminen 2010

   



 
 

Genomförandeplanen i hemtjänsten 

- en kvalitativ textanalys av hur individen beskrivs genom planens innehåll och 

utformning 

 

 

Caroline Tengberg & Sofia Breberg 

Stockholms universitet 

Institutionen för Socialt arbete 

 

ABSTRACT 

The overall purpose with this study was to examine the influence elderly people have over 

their granted home help. Specifically, the aim was to examine in what extent the image of the 

elderly as a unique individual emerges in the plans where the home help is described 

[“genomförandeplaner”]. A plan which is personally designed is used as an indicator of 

personal influence. A text analysis inspired by Michel Foucault’s discourse concept, was 

carried out and the study adopts the concepts standardization and categorization as well as 

the theory of “Sense of coherence”. The result showed that the content of the plans mainly 

lacks a personal imprint, which is to be understood as a form of standardization. Furthermore, 

the analysis reveals that the content that is excluded and included creates an image of the 

elderly as someone who is not a unique individual. This study highlights the value of 

establishing more salutogenic infused plans. Also other studies, emphasize that elderly in 

need of care wants to be able to predict and influence the help they receive, which in turn is a 

condition for the elderly to achieve a Sense of coherence. 
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1. Inledning 

1.1 Inledning och problemformulering 

”Äldre skall mötas med respekt. Detta innebär bland annat att äldre skall: (---) - ses som 

individer. Precis som bland yngre människor skiljer sig intressen och förmågor, hälsa, 

tillgångar, behov och kulturell bakgrund” (Prop. 1997/98:113, s.61, Nationell handlingsplan 

för äldrepolitiken). De flesta gerontologer menar till och med att äldre är mer olika varandra 

än andra i befolkningen, då de kunnat utveckla olikheterna genom livet (Eriksson, 2010). 

Citatet ovan ska ligga till grund för äldreomsorgens utformning, men forskning visar att 

hjälpen som beviljas inom äldreomsorgen, trots olikheterna, till stor del är standardiserad 

(Andersson, 2007; Janlöv, Rahm Hallberg & Pettersson, 2005; Lindelöf & Rönnbäck, 2004). 

Forskningen bekräftar även att äldre som är beroende av omsorg, vill bli bemötta - inte som 

en i mängden - utan som den individ hon/han faktiskt är (From, 2007; Harrefors, Sävenstedt 

& Axelsson, 2009; Janlöv et al. 2005). Vi menar att en individuellt utformad hjälp inom 

äldreomsorgen förutsätter att den äldre har givits möjlighet till självbestämmande och 

inflytande. Detta är utgångspunkten i denna C-uppsats.  

Regeringen vill genom ett lagförslag (Prop. 2009/10:116) stärka de äldres delaktighet och 

inflytande över hemtjänstens innehåll och utformning, då de äldres inflytande inom 

äldreomsorgen, enligt rapporter och utredningar visat sig vara bristfälligt (Socialstyrelsen, 

2008a; SOU, 2008:51). Lagförslaget visar på att inflytande inom äldreomsorgen är ett 

angeläget ämne. Vi anser att detta är ett steg i rätt riktning men menar samtidigt att ett 

lagförslag inte per automatik innebär att de äldre ges ett reellt inflytande. I denna studie vill vi 

undersöka detta närmare och har valt att inrikta oss på hemtjänsten inom Solna stad. Genom 

en textanalys vill vi studera hur de äldres inflytande framträder i den så kallade 

genomförandeplanen.  

För att en äldre person ska kunna ta emot hemtjänst krävs att en ansökan först gjorts hos 

kommunens biståndshandläggare. Handläggaren utreder därefter den äldres behov och fattar 

ett biståndsbeslut där den beviljade hjälpen framgår. Det är sedan upp till utföraren, 

hemtjänsten, att tillsammans med den enskilde planera hur den beviljade hjälpen ska utföras, 

vilket ska beskrivas i genomförandeplanen.  
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Vi som är författare till denna uppsats har båda arbetat inom hemtjänsten (i två olika 

kommuner i Stockholms län) och har erfarenhet av att genomförandeplanerna inte är 

individuellt utformade utan att de snarare är standardiserade till sin karaktär. Vi vill därför 

undersöka genomförandeplanens innehåll mer ingående. Är genomförandeplanen ett i 

realiteten personligt utformat dokument där den äldre givits inflytande över planeringen? En 

personligt utformad genomförandeplan, menar vi, ökar förutsättningarna för att den äldre ska 

få en individuellt genomförd hjälp i praktiken.  

Forskningen vi funnit om äldres inflytande inom äldreomsorgen är framförallt inriktad på 

handläggningsprocessen och de hinder och förutsättningar som förekommer vid 

genomförandet av insatserna. Dock har vi inte funnit forskning som behandlar de äldres 

inflytande i planeringsfasen av hjälpen, eller någon forskning som rör genomförandeplaner. 

Vi menar att detta är anmärkningsvärt mot bakgrund av att både regeringen (Prop. 

2009/10:116) och Länsstyrelsen (2009) framhåller att genomförandeplanerna utgör ett viktigt 

redskap för att stärka de äldres inflytande över hjälpens utformning och innehåll. De studier vi 

har tagit del av har använt sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Få studier har 

dock studerat de äldres inflytande genom att undersöka de texter som ligger till grund för 

hjälpen såsom exempelvis biståndsbeslut, genomförandeplaner och personakter. Här menar vi 

att vårt val av metod eventuellt kan bidra med ny kunskap på området.  

1.2  Syfte 

Det övergripande syftet med vår studie är att undersöka vilket inflytande de äldre har över sin 

beviljade hemhjälp såsom det framträder i genomförandeplanerna. Mer precist vill vi genom 

en textanalys, granska i vilken utsträckning bilden av den äldre som en unik individ 

framträder genom genomförandeplanens innehåll och utformning. En genomförandeplan med 

personlig prägel menar vi innebär att den äldre har givits möjlighet till inflytande över 

planeringen av hjälpen.  

1.3 Frågeställningar 

 I vilken utsträckning kan texten i genomförandeplanen tolkas och förstås som ett 

uttryck för den äldres individuella önskemål och vanor?  

 Från vems perspektiv utgår genomförandeplanen? 

 Vad innesluts respektive utesluts i genomförandeplanens innehåll och i dess 

utformning? 
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1.4 Centrala begrepp 

Här ges en kort beskrivning av de begrepp som kan vara viktiga att känna till inför den vidare 

läsningen. Vidare beskrivs begreppens innebörd och hur vi har valt att använda dem i denna 

uppsats. 

Genomförandeplan – plan som beskriver hur en beslutad insats praktiskt skall genomföras 

(SOSFS 2006:5 2 kap 1§). Andra benämningar på denna plan är: individuell plan, arbetsplan, 

omsorgsplan och habiliteringsplan (Mellström, 2006:89; Nilsson & Carlsson, 2004:42). I vår 

resultat- och analysdel kommer vi att använda begreppet ”plan” som synonymt med 

genomförandeplan. 

Vana - sätt att bete sig eller förhålla sig (i viss situation) som har kommit att läras in (av 

någon) genom ständig upprepning och som i liknande situation naturligen kommer att 

användas utan särskilt ansträngning eller eftertanke (Nationalencyklopedin, Internetkälla 1).  

Tuulik-Larsson, (filosofie licentiat i socialt arbete), framhåller att våra vanor hjälper oss att 

hushålla med tid och energi. Hon exemplifierar med att vi har olika dygnsrytm, 

morgonrutiner, kvällsrutiner, måltidsvanor och fritidsvanor (Tuulik-Larsson, 1998:55). 

Beställning – den information hemtjänstutföraren får från biståndshandläggaren i form av 

kort information med grund i biståndshandläggarens utredning. Exempelvis vilka insatser den 

äldre beviljats, målet med dessa insatser och något om den äldres sociala bakgrund samt 

hälsotillstånd. 

Insats – individuellt behovsprövat stöd eller individuellt behovsprövad vård och behandling 

enligt SoL (SOSFS 2006:5 2 kap 1§). 

Serviceinsats – insatser som syftar till att underlätta för den enskilde när han/hon inte på egen 

hand klarar av att utföra hemmets tyngre göromål. Exempelvis: städning, inköp och tvätt. 

(Solna stads kriterier och riktlinjer, 2008, för tillämpning av socialtjänstlagen inom 

omvårdnadsnämndens ansvarsområde). 

Omvårdnadsinsats – avser de personliga insatser som behövs för att tillgodose fysiska, 

psykiska och/eller sociala behov. Exempelvis: personlig hygien/dusch, toalettbesök, på- och 

avklädning, hjälp vid förflyttningar och ledsagning (Solna stads kriterier och riktlinjer, 2008, 

för tillämpning av socialtjänstlagen inom omvårdnadsnämndens ansvarsområde). 
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2. Bakgrund 
Under denna rubrik vill vi bland annat ge en beskrivning av den rättsliga grunden bakom 

genomförandeplanen, vad planen syftar till samt vad denna bör innehålla. 

2.1 Rättsliga ramar 
I socialtjänstlagens portalparagraf, 1 kap. 1§ SoL, anges att socialtjänstens verksamhet skall 

bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet samt inriktas på att frigöra 

och stärka den enskildes egna resurser. Vidare betonas i 3 kap. 5§ socialtjänstlagen att 

socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras tillsammans med 

honom eller henne (SFS 2001:453). Detta innebär att äldre människor som är beroende av 

offentlig omsorg ska få vara delaktiga under hjälpens utformning.  

Två av målen i ”Nationella mål och inriktning för äldrepolitiken” innebär att de äldre ska: 

kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag samt kunna åldras i 

trygghet och med bibehållet oberoende (prop. 1997/98:113). Vidare fastställs att god kvalitet 

kännetecknas av att den enskilde ges verkligt inflytande över insatsernas utformning. En 

förutsättning för att få inflytande är att den äldre bemöts med respekt för vars och ens särart, 

vilja och önskemål (ibid.). 

I och med den socialtjänstlag som trädde i kraft den 1 januari 1982 (vilken ersatte de gamla 

vårdlagarna) ersattes det gamla symtomtänkandet inom socialtjänsten av en ny vägledande 

princip, helhetsprincipen, vilken nu skulle prägla socialtjänstens verksamhet (Norström & 

Thunved, 2009). Denna helhetssyn innebär att: ”en enskilds eller grupps sociala situation 

skall ses i förhållande till hela den sociala miljön. Socialarbetaren skall sträva efter att finna 

en samlad lösning på sociala svårigheter i den enskildes eller gruppens totala 

situation.”(Prop. 1979/80:1). En handläggare inom äldreomsorgen skall exempelvis i sin 

utredning beakta individens alla behov (sociala, fysiska, medicinska, psykiska och 

existentiella) för att på så sätt skapa sig en helhetsbild av den äldres livssituation (Mellström, 

2006:42). 

Med helhetssynen som vägledande princip är det därmed tydligt att även det sociala innehållet 

är något som äldreomsorgens verksamheter ska ta hänsyn till. I rapporten ”Är det skäligt att 

bry sig om själen?” lyfts fram att det sociala innehållet i hemtjänsten innebär allt det som 

medverkar till att den äldre kan fortsätta att vara sig själv. Detta förutsätter att den äldre tillåts 

bevara, sina vanor, sin särprägel och sin identitet (Socialstyrelsen, 2003).   
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Vidare innebär det att den äldre ska ha möjlighet att utöva sina intressen och aktiviteter samt 

att de ska möjlighet att träffa eller hålla kontakten med närstående, vänner och bekanta.  Den 

äldre ska även ha möjlighet att följa med i samhällsutvecklingen, till exempel genom tv och 

radioprogram. Rapporten lyfter även fram att det sociala innehållet i hemtjänsten i hög grad 

även handlar om hur traditionella insatser inom hemtjänsten utförs, framförallt att de utförs i 

enlighet med den äldres önskemål (Socialstyrelsen, 2003:9). 

2.1.1  Ett nytt lagförslag i socialtjänstlagen 

I propositionen ”Värdigt liv i äldreomsorgen” (prop. 2009/10:116) som överlämnades till 

riksdagen den 2 mars 2010, ges ett förslag om en ny bestämmelse i socialtjänstlagen. Denna 

betonar att den äldre personen så långt som möjligt skall kunna välja när och hur hjälpinsatser 

skall ges. Syftet med lagförslaget är främst att underlätta den äldres inflytande över innehållet 

och utformningen av hemtjänsten. Genom att i lag tydliggöra den äldres rätt till inflytande 

över genomförandet av de beslutade insatserna, vill regeringen påskynda och förstärka en 

utveckling som de menar redan pågår i dagens hemtjänst. Lagändringarna föreslås träda i 

kraft den 1 januari 2011. 

Enligt Värdighetsutredningens betänkande ”Värdigt liv i äldreomsorgen” (SOU 2008:51) 

vilken ligger till grund för lagförslaget ges ett antal förslag på hur äldreomsorgen skall 

förändras så att äldre människor som är i behov av äldreomsorgens insatser ”ska kunna 

fortsätta att leva sina liv utifrån den hon eller han är och utan att behöva göra avkall på sin 

identitet” (s. 13).  Avslutningsvis beskriver utredaren ett ”värdigt liv” som en fråga om tydlig 

egenmakt. Med detta menas att den äldre måste ges makt över sin egen vardag exempelvis 

genom att få makten över mattider, sovtider, intressen, det vill säga makten över sitt eget 

privatliv. Ambitionen inom äldreomsorgen behöver, enligt utredaren, förändras från fokus på 

skälig levnadsnivå till att även omfatta de äldres sociala och existentiella behov. 

2.2 Handläggningsprocessen - ett första steg till hemtjänst 
 En äldre person som är i behov av hjälp och stöd i någon form har rätt att söka bistånd hos 

kommunens socialtjänst. En sådan ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen. Den procedur 

som börjar med den enskildes ansökan och fortsätter med utredning för att sedan avslutas med 

beslut kallas för handläggning (Clevesköld, Lundgren & Thunved, 2009). Till handläggarens 

ansvar hör även att följa upp och se efter hur genomförandet av insatserna fungerar. Detta för 

att kvalitetsgranska genomförandet av de beviljade insatserna (Mellström, 2006).  
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När handläggningsprocessen avslutas genom ett biståndsbeslut skickas en beställning (se 

”centrala begrepp”) med insatserna till utföraren som ska genomföra dessa. I 

genomförandefasen ska hjälpen sedan planeras, genomföras och slutligen följas upp (Nilsson 

& Carlsson, 2004). 

2.3. Genomförandeplanen 

Med social dokumentation menas dokumentation som omfattas av socialtjänstlagen (SoL) och 

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) (Carlsson & Nilsson, 2009). 

Den sociala dokumentationen gäller både handläggningen av ärenden och genomförandet av 

beviljade hjälpinsatser enligt SoL 11 kap. 5 § (SFS 2001:453).  En viktig del av den sociala 

dokumentationen är genomförandeplanen i vilken det praktiska genomförandet av den 

beviljade hjälpen planeras (Nilsson & Carlsson, 2004).  

Syftet med en genomförandeplan är att den ska utformas tillsammans med den äldre samt att 

den ska vara individuellt utformad och därmed utgå från individuella önskemål, behov och 

vanor (Mellström, 2006). Det kan exempelvis handla om att någon vill duscha på kvällen eller 

att någon är mycket morgonpigg och därför vill stiga upp tidigt (ibid.). Vidare poängterar 

Mellström att genomförandeplanen ska göra insatserna tydliga för de äldre samt att den ska 

utgöra ett arbetsredskap för personalen inom äldreomsorgen (2006). Carlsson och Nilsson 

menar att genomförandeplanen ska ses som en överenskommelse, mellan den enskilde och 

personalen (2009). 

Genomförandeplanen delas ofta upp i två delar, en faktadel och en arbetsdel (Carlsson & 

Nilsson, 2009; Birge Rönnerfält, Norrman & Wennberg, 2008). I faktadelen ges information 

om exempelvis beviljade insatser, hälsotillstånd och personuppgifter. Även biståndsbeslutets 

mål och syfte uppges ofta i denna del. I faktadelen beskrivs sådant som är av betydelse för att 

personalen skall kunna ge stöd och hjälp på ett individuellt sätt. Det är information som kan 

ge större förståelse för personen bakom insatsen, exempelvis information om bakgrund, social 

situation, hälsotillstånd och intressen (Carlsson & Nilsson, 2009). När det gäller denna del av 

planen är det viktigt att respektera den enskildes integritet och att informera om att det är upp 

till personen själv att bestämma hur mycket denna vill dela med sig av sin historia (ibid.). 

Något som kan påverka den äldres uppfattning om planen är hur personalen informerar om 

syftet med denna. Om personalen har en positiv syn på planen är chansen även större att den 

äldre känner det betydelsefullt att medverka i planeringen (ibid.). I arbetsdelen beskrivs hur 

hjälpen praktiskt ska genomföras och här bör även de äldres behov och önskemål framgå. 
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Arbetsplanen bör svara på frågorna: När? Hur? Vad? av Vem? (Nilsson & Carlsson, 2004). 

Carlsson och Nilsson (2009) menar att det är av extra stor betydelse att beskrivningen av 

hjälpen bli utförlig då det gäller personer som har svårigheter att uttrycka sina egna önskemål. 

Av arbetsdelen skall både den äldres fysiska, sociala, psykiska och existentiella behov framgå, 

för att få en helhetsbild av den äldres situation (Carlsson & Nilsson, 2009; Mellström, 2006). 

Carlsson och Nilsson (2009) lyfter fram att genomförandeplanen även bör innehålla en så 

kallad mål- och metoddel, där individens målsättning med hjälpen bör framgå och även hur 

dessa mål ska nås. Författarna menar att hjälpen ska ges på ett medvetet och systematiskt sätt, 

för att det ska vara möjligt att nå det uppsatta målet. 

Även Socialstyrelsen betonar att genomförandeplanen bör innehålla individuella mål som 

skall bygga vidare på de mål som formulerats för insatsen under handläggningen av ärendet. 

Målen i genomförandeplanen skall kopplas till den äldre personens vardagssituation och ge 

uttryck för vad den enskilde önskar uppnå utifrån sin egen förmåga. Målen skall vara tydliga 

och konkreta och syfta till att stödja och uppmuntra vissa aktiviteter och funktioner hos 

personen i fråga (Socialstyrelsen, 2008b). Socialstyrelsen betonar att målen skall formuleras 

på ett sådant sätt att de kan följas upp. Följande exempel ges på lämpliga målformuleringar: 

”Att upprätthålla förmågan att…”, ”Att delta i…” och ”Att åter kunna…” (ibid.). 

Ett motiv till varför det är viktigt att dokumentera är att säkerställa att den enskilde får den 

hjälp hon eller han är berättigad till. Andra syften med den sociala dokumentationen är att 

bland annat att upprätthålla en kontinuitet i omsorgsarbetet, att kunna göra uppföljningar och 

utvärderingar i omsorgen samt att säkerställa att insatserna är av god kvalitet (Nilsson & 

Carlsson, 2004). Uppföljningen av genomförandeplanen innebär även en analys av om de 

uppsatta målen uppnåtts. Om inte så är det kanske dags att se över arbetsmetoderna eller 

målformuleringarna (Carlsson & Nilsson, 2009).  

2.3.1  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) . 

Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur målen i en författning bör efterlevas, till 

skillnad från föreskrifter vilka är bindande regler (SOSFS 2006:5). I Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd definieras en genomförandeplan som en plan som beskriver hur 

en beslutad insats praktiskt skall genomföras (SOSFS 2006:5, 2 kap 1§).  
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 I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd beskrivs vad som bör framgå av en 

genomförandeplan, vilket är följande:  

 om det ingår flera delar i insatsen och i så fall vilka, 

 vilka mål som gäller för insatsen eller delar av den, 

 när och hur insatsen eller delar av den ska genomföras, 

 på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över planeringen, 

 vilka personer som har deltagit i planeringen, 

 när planen har fastställts, och 

 när och hur planen ska följas upp  (SOSFS 2006, 6 kap 1§). 

 

2.3.2 Länsstyrelsernas granskningar av genomförandeplanen 

Länsstyrelserna har sammanställt en redovisning av den tillsyn som gjorts inom 

äldreomsorgen under 2008 (Länsstyrelsen, 2009). I tillsynen har Länsstyrelserna fäst stort 

avseende vid just genomförandeplaner då dessa ses som ett viktigt medel för att säkerställa 

och utveckla kvaliteten i äldreomsorgen och för att ge den äldre möjligheten till inflytande 

och självbestämmande (ibid.). Några av de brister som Länsstyrelserna funnit i granskningen 

av genomförandeplanerna är att dessa sällan utgår ifrån ett helhetsperspektiv samt att de 

sociala och psykiska behoven endast i undantagsfall beskrivs. Genomförandeplanens innehåll 

stämmer inte heller alltid överens med biståndsbeslutets insatser då vissa av de beslutade 

insatserna eller delar av dessa inte finns med i genomförandeplanen. Länsstyrelserna 

konstaterar även, efter intervjuer med personalen, att den äldre själv ofta inte har medverkat 

vid planeringen (ibid.). Länsstyrelserna ser flera orsaker till att det finns brister i arbetet med 

genomförandeplanerna. Biståndsbeslutet uppges som en orsak till detta, då dessa inte alltid är 

tillräckligt utförliga. Otydliga biståndsbeslut medför därmed att grunden för 

genomförandeplanen saknas. En annan orsak uppges vara att ledningen för verksamheten ofta 

saknar kunskap angående den lagstiftning som reglerar den sociala dokumentationen. 

Personalen uppger även att en av orsakerna till att den sociala dokumentationen är bristfällig 

är att de saknar tid och utbildning (ibid). 
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3. Tidigare forskning 
Under denna rubrik har vi för avsikt att belysa forskning om äldres självbestämmande och 

inflytande inom äldreomsorgen, framförallt inom hemtjänsten. Då vi inte funnit någon 

forskning som berör just genomförandeplaner, har vi istället valt att lyfta blicken och fokusera 

på äldres inflytande i stort. Vi menar att den äldre ska ges inflytande av sin hemhjälp i alla 

led, från handläggningen av ärendet till genomförandet av insatserna och därför har vi valt att 

strukturera upp forskningen under rubrikerna: Forskning om handläggningsprocessen och 

Förutsättningar för de äldres inflytande vid genomförandet av insatser. Vi anser även att det 

är av stor vikt att lyfta fram de äldres åsikter kring sin hjälp varför vi även har med rubriken: 

Äldres röster om inflytande. Som avslutning kommer vi att sammanfatta de viktigaste 

resultaten i den tidigare forskningen.  

Vi har valt att fokusera på nordisk forskning som behandlar äldres inflytande inom 

äldreomsorgen eftersom den nordiska välfärdsmodellen är unik och skiljer sig från andra 

länders välfärdssystem. Den nordiska välfärdsmodellen kännetecknas bland annat av en väl 

utbyggd offentligt finansierad omsorg där äldre människor ges möjlighet att bo kvar i hemmet 

med olika hjälpinsatser (Szebehely, 2003). Tyngdpunkten i vår tidigare forskning ligger på 

svensk forskning, dels för att vår undersökning hör hemma i en svensk kontext, dels för att 

den svenska omsorgsforskningen är mer omfattande än i de andra nordiska länderna 

(Szebehely, 2005). Den forskning som vi tagit del av kan benämnas omsorgsforskning, med 

vilket menas forskning som hör hemma i olika ämnen och discipliner (Szebehely, 2005) och 

den största delen i vår forskningsgenomgång hör hemma inom det samhällsvetenskapliga 

området.  

3.1 Forskning om handläggningsprocessen 
Forskning som behandlar de äldres inflytande fokuserar främst på handläggningsprocessen. 

Denna forskning är i huvudsak samstämmig och visar att biståndshandläggningen tenderar att 

styras av riktlinjer snarare än individuella behov (Andersson 2007; Højlund, 2005; Janlöv et 

al.,2005; Lindelöf & Rönnbäck, 2004). I Lindelöf & Rönnbäcks (2004) avhandling ”Att 

fördela bistånd” framkommer att biståndshandläggarnas handlingsmönster har två sidor. Den 

ena sidan består av ett informellt handlande där den verkliga konstruktionen sker av den 

hjälpsökande och dennes behov. Den äldres önskan jämförs då med det tillgängliga 

insatsutbudet. En begäran som faller utanför insatskatalogen riskerar att bli bortsedd ifrån 

eller omformuleras till en befintlig insats. I den andra sidan av handlingsmönstret sker en 

formalisering av den informella processen, främst i form av att ärendet dokumenteras. 
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Lindelöf och Rönnbäck (2004) beskriver att det sker en, vad Roine Johansson (2007) kallar 

standardisering och kategorisering av de hjälpsökande. Standardiseringen kännetecknades av 

att endast ett fåtal områden dokumenterades i utredningen. Det mest relevanta området tycktes 

vara information om den enskildes hälsa, sjukdom och eventuell diagnos vilket innebär att 

utredningen inte belyser den enskilde utifrån ett helhetsperspektiv. Att utredningar om äldres 

hjälpbehov sällan beskriver de äldre ur ett helhetsperspektiv då de fysiska behoven är i fokus 

och det sociala behoven osynliggörs, beskrivs även i andra studier (Andersson, 2007; 

Evertsson & Johansson, 2007; Olaison, 2009). Kategoriseringen av de äldre innebär att den 

standardiserade hjälptagaren matchas gentemot det kommunala utbudet av insatser (Lindelöf 

& Rönnbäck, 2004). Andra studier visar dock att även den äldre bidrar till att jämka samman 

sina behov med kommunens utbud av insatser, bland annat genom att sällan ansöka om sådant 

som de tror att de inte kan få hjälp med (Andersson, 2007; Nordström & Dunér, 2003; 

Olaison, 2009).  

Janlöv et al. (2005) har djupintervjuat 28 äldre personer angående handläggningsprocessen 

och lyfter fram att de äldre har olika resurser att tillgå i mötet med biståndshandläggaren, 

vilket påverkar möjligheten till inflytande. Dessa resurser är bland annat: bakgrund, 

hälsotillstånd, kunskap om den offentliga hemhjälpen, socioekonomisk situation och stöd från 

närstående (Janlöv et al., 2005). Enligt Möller (1996) inverkar klass på de äldres 

påverkansmöjligheter, då det i hans studie är tydligt att lågutbildade äldre upplever vanmakt i 

högre grad än högutbildade. 

3.2 Förutsättningar för de äldres inflytande vid genomförandet av insatser 
En aktör som har visat sig ha en stor makt och inflytande över de äldres hjälpinsatser är, som 

vi ovan beskrivit, biståndshandläggaren. En annan aktör som enligt Andersson (2007) också 

har stor makt att påverka de äldres möjlighet till inflytande är omsorgspersonalen. 

Omsorgspersonalen i Anderssons avhandling ”Omsorg under förhandling” (2007) framhöll 

att det fanns olika uppfattningar bland dag- och kvällspersonal samt timvikarier, om vilka 

behov som skulle tillgodoses hos den äldre. Att hjälpen till viss del är avhängig vilken 

personal som utför den är något som även visade sig i Wikströms (2005) avhandling 

”Inflytandets paradoxer”. Omsorgspersonalens makt aktualiseras även genom att de kan välja 

att följa eller inte följa biståndsbeslutet i utförandet av hjälpinsatserna (Andersson 2007; 

Wikström, 2005).  Wikström kopplar detta till huruvida biståndsbeslutet är detaljerat eller 

ospecifikt utformat.  



16 
 

Ett detaljerat beslut menar Wikström (2005), minskar vårdbiträdets och den äldres 

handlingsutrymme och flexibilitet, medan ett ospecifikt beslut å andra sidan ger ett större 

utrymme för dessa parter att själva utforma hjälpens innehåll. Wikström (2005) beskriver 

även att det finns en motsättning inbyggd i tiden, vilket innebär att de äldres inflytande 

försvåras eftersom de äldre inte vet hur långt hemtjänstbesöket kommer att vara. Hon menar 

därför, att för att uppnå inflytande, måste det finnas tid och utrymme för vårdbiträdena att 

situationsanpassa hjälpen. Wikström fann även att många hjälptagare önskade mer 

information om de egna hjälpinsatserna, och eftersom vårdbiträdet hade mer kunskap om både 

organisationen och hjälpinsatserna fick denna agera som expert i omsorgssituationen. I 

avhandlingen lyfts fram att hjälptagarna önskade mer inflytande över de egna insatserna då 

inflytandet ofta var bristfälligt. Hon lyfter även fram att de äldre slutade påtala sina önskemål 

då detta ändå inte resulterade i någon förändring, bland annat på grund av tidsbrist. 

Att personalen inte alltid tar de äldres önskemål på allvar är något som framkom i en 

kvalitativ studie av Persson och Wästerfors (2007) som har djupintervjuat sju sjuksköterskor 

och sex undersköterskor på olika äldreboenden. Syftet med studien var bland annat att 

undersöka hur personalen rättfärdigade och förklarade situationer där de begränsade de äldres 

inflytande. Resultatet visade att personalen hänvisade till både begränsningar i organisationen 

och bristande resurser. Vidare visade studien att personalen många gånger beskrev de äldres 

klagomål som oviktiga eller triviala (Persson & Wästerfors, 2007). I Harnetts (2010) 

avhandling, där den ovan beskrivna studien ingår, ges ett talande citat på vad författarna 

benämner som personalens trivialiseringsretorik: ”De äldre klagar på maten eller på att vi 

aldrig har tid att sitta ner, sådana små grejer, inga allvarliga klagomål” (Harnett, 2010:72). 

Persson och Wästerfors (2007) konstaterar att det rådde en typ av ”social ordning” på de 

undersökta äldreboendena där de äldres individuella inflytande bortprioriterades till förmån 

för rutinerna och därmed effektiviteten på boendet. Trots att personalen talade om de äldres 

inflytande som något viktigt och eftersträvansvärt visade således studien att detta ideal inte 

efterlevdes i praktiken. Vi menar att denna fokusering på organisationens effektivitet även bör 

vara överförbar till hemtjänstens verksamhet där arbetet till stor del organiseras efter rutiner, 

något som även framkommer i Anderssons (2007) avhandling.  
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3.3 Äldres röster om inflytande 
Att de äldre endast ges ett begränsat inflytande över hjälpens innehåll och utformning har i 

studier visat sig bidra till en osäkerhet och minskad känsla av kontroll hos de äldre (Janlöv et 

al., 2005; Johansson & Evertsson, 2007; Wikström, 2005). Wikström (2005) kopplar de äldres 

önskan om kontroll till Antonovskys teori om Känsla av sammanhang (En närmare 

beskrivning av teorin ges under ”Teoretiskt ramverk” nedan ).  

I likhet med Wikström (2005), lyfter även Andersson (2007) fram att de äldre vill ha kontroll 

över sin tid och sin livssituation. Janlöv et al. (2005) framhåller vikten av att ha tillräcklig 

information om hjälpinsatserna, vilket var avgörande för att de äldre skulle kunna planera sin 

dag och därmed skapa kontroll över den egna livssituationen. De äldre önskar framförallt få 

information om När, Vad och av Vem hjälpen ges (Janlöv et al., 2005; Wikström, 2005). 

Enligt Szebehely (2003) är omsorgsforskningen samstämmig i det faktum att de äldre vill att 

hjälpen ska vara möjlig att förutse och påverka (s.32). 

I Janlövs studie (et al. 2005) framkom att relationen till vårdbiträdet var viktig för den äldres 

möjlighet till inflytande samt att hjälpen utfördes av en och samma person Detta berodde dels 

på att personalen i sådant fall förmodades ha kunskap om den äldres bakgrund samt vad som 

skulle göras och hur, vilket kunde kopplas samman med att den äldre ville bli behandlad som 

en unik person. Vikten av att ha en god personkontinuitet inom äldreomsorgen beskrivs även i 

andra studier (Evertsson & Johansson, 2007; Hammarström, 2002;Vabø, 2006:408). I en 

studie av Harrefors et al. (2009) där djupintervjuer gjorts med tolv äldre par som ännu inte 

hade något hjälpbehov, var syftet att belysa vad de äldre ansåg vara viktigt om de skulle bli 

beroende av hjälp i framtiden. De äldre framförde en rädsla över att då inte längre bli sedda 

och bemötta som individer. De framhöll även vikten av att vårdpersonalen kände till deras 

livshistoria för att på så sätt kunna tillgodose alla deras behov, spirituella, psykologiska och 

fysiska, samt för att de skulle få hjälp och stöd att hålla kontakter med vänner och bekanta. 

Den danske omsorgsforskaren Høeg fann i en nordisk studie att hemtjänstpersonalen hade 

bristfälliga kunskaper och intresse när det gällde hemtjänstmottagarna. I och med detta 

tenderar omsorgen att bli uppgiftsorienterad istället för anpassad efter individens situation 

(Høeg, 2003). Detta arbetssätt kan ställas i kontrast till det som Waerness, benämner en 

personorienterad omsorg, där hjälpen istället utgår från den enskilde individen och anpassas 

efter dennes specifika behov (Waerness, 1983). 
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 Evertsson och Johansson (2007) menar att hemtjänstens alltför ensidiga fokusering på de 

äldres fysiska tillkortakommanden leder till känslor av misslyckande hos de äldre, då 

personalen tenderar att bortse från personen bakom insatsen. From (2007) har i intervjuer med 

nitton äldre försökt få en fördjupad kunskap om äldres syn på vad som är god vård och 

omsorg. Det som de äldre framhöll som viktigt var: att bli bemött som en individ, vilket 

handlade om att bli respekterad för den man är och att hänsyn tas till personliga önskemål och 

behov. Viktigt var också att involveras i beslut gällande den dagliga hjälpen. Vidare önskade 

de äldre i Froms studie (2007)  att kunna leva som vanligt, vilket innebar att få leva i en 

hemlik miljö och att få behålla sina vardagsrutiner vilka många gånger formats under en 

livstid, exempelvis hur man vill ha sin säng bäddad.  

I Hammarströms artikel i Socialmedicinsk tidsskrift, ”Hemtjänsten behöver mera hjälp – 

äldre hjälpmottagares erfarenheter av hemtjänsten”(2002), vilken är baserad på fyra 

enkätstudier, framhåller hemtjänstmottagarna det personliga förhållandet till personalen som 

mest tillfredsställande med hemtjänsten. Studien visar även att de äldre känner en tacksamhet 

över den hjälp de får och att de till stor del är nöjda med hemtjänsten, vilket är något som 

även framkommer i andra studier och i brukarundersökningar (Evertsson & Johansson, 2007; 

Möller, 1996; Nordström & Dunér, 2003; Socialstyrelsen, 2009; Szebehely, 2003). 

Hammarström menar dock att den äldre många gånger inte har möjlighet att uttrycka sina 

kritiska åsikter om organisationen (”voice”) då de är rädda att förlora den hjälp som de är 

beroende av. Detta kopplar Hammarström till Hirschmans teori om Exit, voice and loyalty 

vilket är olika handlingsstrategier för att påverka sin situation och menar att ”voicekanalen” i 

och med detta inte fungerar, vilket även bekräftas av Möller (1996). (För vidare beskrivning 

av teorin om Exit, Voice and Loyalty, se Hirschman, 1970). 

Evertsson och Johansson (2007) har i intervjuer med äldre funnit att de äldre upplever 

hemtjänstpersonalen som stressad. Många av hemtjänstmottagarna upplevde att ”hemtjänsten 

skapar spring” och oreda i vardagen. Exempel på sådant som de äldre upplever som 

betydelsefullt är vikten av att ha ett rent och snyggt hem. Att inte låta hemmet förfalla kan 

enligt författarna kopplas samman med hemmets sociala betydelse för vår självbild. Även det 

som av andra kan upplevas som vardagstrivialt visade sig vara viktigt för de äldre. Detta lyfts 

även fram av Wikström (2005) som i sin avhandling funnit att det just är små vardagsnära ting 

som är viktigt för de äldre att ha inflytande över. Betydelsen av att få behålla sina vardagliga 

och personliga rutiner beskrivs även av From (2007).  
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Något som av de äldre i Froms studie framfördes som exempel på god omvårdnad var 

exempelvis att personalen kände till hur man ville ha sin säng bäddad och sin måltid serverad. 

Intressant nog var det just dessa vardagliga ting som personalen i Wästerfors och Perssons 

(2007) studie trivialiserade och inte tog på allvar.  

I dagens hemtjänst utgår inte hjälpen från de äldres upplevda behov och önskemål enligt 

Evertsson och Johansson (2007). Författarna framhåller dock att de äldre, trots åldrandet, 

mycket väl vet hur de vill leva sina liv, något som de också anser bör vara vägledande för 

hjälpens utformning.  

3.4 Sammanfattning av den tidigare forskningen  
Genomgången av den tidigare forskningen visar att de äldre, trots att de uppger att de är nöjda 

med hemtjänsten, anser att deras inflytande är bristfälligt och att de önskar mer inflytande.  

Studierna visar att inflytande över hjälpinsatserna kan bidra till att skapa kontroll över den 

egna livssituationen, trots ett hjälpbehov. Något annat som har visat sig vara av betydelse för 

de äldre är att trots sitt hjälpbehov få behålla sina vardagsrutiner och att bli behandlad som en 

unik individ, vilket förutsätter att den äldre har en god relation till vårdbiträdet. Forskningen 

visar också att det är flera olika faktorer och aktörer som påverkar de äldres möjlighet till 

inflytande. Att biståndshandläggarna till stor del styrs av riktlinjer innebär att de äldres 

möjligheter till inflytande över hjälpinsatserna är små under handläggningsprocessen. Även 

vårdpersonalen har makt över den hjälp som de äldre får utförd i praktiken, exempelvis 

genom att trivialisera de äldres klagomål eller genom att i olika grad följa biståndsbesluten. 

De fysiska behoven har visat sig stå i fokus både under handläggningsprocessen och vid 

genomförandet av insatserna, vilket innebär att hjälpen inte utgår från ett helhetsperspektiv. 

Forskningen visar att två viktiga aspekter för de äldre är att kunna förutse och påverka den 

egna hjälpen. 
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4. Teoretiskt ramverk 
Under detta avsnitt kommer vi att redogöra för den vetenskapsfilosofiska utgångspunkt som 

ligger till grund för denna uppsats samt att ge en presentation av de teorier som vi kommer att 

använda i analysen av genomförandeplanerna. 

4.1 En socialkonstruktivistisk syn på verkligheten 

Det vetenskapsfilosofiska perspektiv som ligger till grund för denna uppsats är 

socialkonstruktivismen. Inom socialkonstruktivismen är verkligheten socialt konstruerad 

vilket innebär att den är skapad utifrån mänskliga föreställningar (Alvesson & Sköldberg, 

2008). Denna syn på verkligheten kan ställas i kontrast mot positivismen som har sitt 

ursprung i naturvetenskapen och som menar att det finns en absolut kunskap och att 

verkligheten därmed är objektivt mätbar (Kvale, 1997). 

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt finns ingen objektiv kunskap, istället uppnås 

kunskap genom ideologiska och maktbetonade processer (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Vivien Burr har sammanställt fyra premisser som hon menar är gemensamt för det 

socialkonstruktivistiska fältet: 

 Ett kritiskt förhållningssätt till självklar kunskap.  

Kunskap ska inte ses som en objektiv sanning utan är något skapat utifrån mänskliga 

föreställningar.  

 Vår syn på kunskap är historiskt och kulturellt präglad det vill säga något som 

förändras över tid.  

 Kunskap skapas och upprätthålls genom sociala processer. Gemensamma sanningar 

byggs upp genom social interaktion.  

 Det finns ett samband mellan kunskap och social handling. Olika världsuppfattningar 

innebär att vissa handlingar ses som naturliga, medan andra ses som otänkbara 

(Burr, 1995). 

 

Det socialkonstruktivistiska perspektivet har fler olika inriktningar. En skiljelinje går vid 

uppfattningen om vad det är som ”konstruerar”.  I många fall är det språket, talat och skrivet, 

som är det centrala elementet vid konstruktionsprocessen (Alvesson & Sköldberg 2008).  
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Denna syn på verkligheten innebär för vårt arbetsområde att människors syn på äldre är något 

skapat efter mänskliga föreställningar och att dessa föreställningar har förändrats och kommer 

att fortsätta förändras över tid. Dessutom kan de texter som nedtecknas inom äldreomsorgen 

ses som något som bidrar till att konstruera en bild av de äldre.  

4.2 Att konstruera en klient 
Roine Johansson (2007) utgår i sin avhandling ”Vid byråkratins gränser” från Michael 

Lipskys begrepp ”gräsrotsbyråkrater”. Detta beskrivs enligt Lipsky som en kategori 

tjänstemän vilka har direkt kontakt med den enskilde samtidigt som de även har ett visst 

handlingsutrymme avseende hur de utför sina arbetsuppgifter (Johansson, 2007:18). 

Johansson (2007)  beskriver hur byråkratiska organisationer ”konstruerar” en klient. Med 

detta menas att individen måste förenklas för att hon eller han ska kunna hanteras av 

organisationen. En människa är komplex och unik men organisationen klarar dock endast av 

att fokusera på vissa av individens egenskaper. Detta innebär en specialisering på bara en del 

av människans hela komplexa situation. Att förenkla individen, menar Johansson, är 

nödvändigt för klara av en masshantering av klienter.  

De egenskaper som fokuseras på bestäms framförallt av organisationen och inte av individen. 

Konstruktionen av klienten består, enligt Johansson, av två huvudmoment: standardisering 

och kategorisering (Johansson, 2007:56). Standardiseringen innebär att individen reduceras 

till de egenskaper som faller inom organisationens specialiseringsområde. Den andra delen i 

konstruktionsprocessen, kategoriseringen, innebär att den nu standardiserade individen 

anpassas efter organisationen. Johansson beskriver således hur klienten är en organisatorisk 

konstruktion och först när denna fått en byråkratisk identitet, är det möjligt för organisationen 

att hantera ärendet (Johansson, 2007). Under vår rubrik ”tidigare forskning” lyfter vi fram att 

Lindelöf och Rönnbäck (2004) visar hur en standardisering av den äldres behov sker under 

handläggningsprocessen. Vi vill i denna studie undersöka om Johanssons begrepp även kan 

appliceras på de äldres inflytande vid planeringen av sin hemtjänst. 

4.2.1 Att bli en ”klient” 

 Roine Johansson (2007) framhåller att klientrelationen, framförallt i inledningsskedet 

kännetecknas av en ojämlikhet avseende beroende och makt. En av de faktorer som bidrar till 

denna maktobalans är det faktum att relationen, för gräsrotsbyråkraten, i viss mån är 

rutinartad vilket den inte är för den enskilde (Johansson, 2007). Även Skau (2001) beskriver 

den förändring som inträffar i en människas liv när hon eller han får kontakt med den 

offentliga hjälpapparaten, som enligt författaren samtidigt är en maktapparat.  
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Detta innebär att den sociala identiteten, för kortare eller längre tid, kommer att vara 

förändrad (Skau, 2001). Relationen mellan den enskilde och hjälpapparaten präglas även av 

en ojämlik maktbalans, till den enskildes nackdel. Detta kan exempelvis visa sig då den 

enskilde inte har den fysiska och psykiska förmågan till att hävda sina rättigheter. Klienten 

hamnar därmed i ett underläge i den beroendesituation hon befinner sig i (ibid). 

Skau belyser relationen mellan hjälpapparat och den enskilde ur ett klientperspektiv och 

framhåller några av de förändringar som klienter upplever i relationen (Skau, 2001). En sådan 

förändring innebär att den enskilde övergår från att vara ett subjekt till att bli ett objekt. Detta 

då ”klienten” blir föremål för andras beslut och bedömningar, hjälp och stöd. En annan viktig 

förändring handlar om att privatlivet avprivatiseras. Skau nämner även språkets betydelse i 

mötet mellan klient och hjälpare. Hon menar att det i mötet med den offentliga hjälpapparaten 

sker en överföring från vardagsspråk till fackspråk. Författaren beskriver att språket kan ses 

som ett maktredskap både genom att innesluta och utesluta andra människor (ibid.). Vi menar 

att relationen mellan omsorgspersonal och hemtjänstmottagare, kan liknas vid 

klientrelationen, varför de aspekter vi lyft fram ovan även är relevanta i denna studie. 

4.3 Ett salutogent synsätt på den äldre 
Till skillnad från den standardisering och kategorisering som Roine Johansson (2007) nämner, 

vilka kan tolkas som att det sker en förenkling av individen, vill vi även lyfta fram och 

använda oss av en teori som fokuserar på hela människan. En del av Antonovskys teori om 

Känsla av sammanhang (KASAM) , handlar om att söka de resurser som leder till hälsa, i hela 

människan och hela hennes sammanhang (Hanson, 2010). Aaron Antonovsky, professor och 

forskare i medicinsk sociologi, bestämde sig för att tvärtemot andra forskare, studera de 

faktorer som ser till att människor bibehåller sin hälsa, snarare än att söka orsaken till 

sjukdom. Antonovskys salutogena synsätt, innebär en hälsoorienterad syn där man väljer att 

se till det som är friskt och fungerar (Antonovsky, 2005). Antonovsky ser på hälsa och ohälsa 

som ett kontinuum (ibid.). Med detta synsätt är man inte antingen frisk eller sjuk, utan även en 

sjuk individ har fortfarande något som är friskt.  

När Antonovsky ställde sig frågan vilka faktorer som vidmakthåller hälsa fann han tre viktiga 

förklaringar och formulerade därefter sin teori om Känsla av sammanhang (KASAM). Denna 

teori kan mycket kortfattat förklaras handla om människans förmåga att på ett konstruktivt 

sätt hantera motgångar i livet.  De tre komponenter som KASAM begreppet består av är: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (ibid.).  
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Med begriplighet åsyftas i vilken utsträckning individen upplever omvärlden som ordnad och 

gripbar, det vill säga motsatsen till kaos och oordning. Denna faktor har betydelse för 

individens trygghet i tillvaron. Med hanterbarhet menas i vilken utsträckning individen 

upplever sig ha resurser (både i form av egen förmåga och omgivningens stöd) att möta livets 

olika påfrestningar och utmaningar. Detta är en förutsättning för att inte känna sig som ett 

offer för omständigheterna. Slutligen så fokuserar meningsfullhet på i vilken utsträckning 

individen känner att livet har en känslomässig innebörd och att livets utmaningar är värda att 

investera energi och engagemang i. Fokus i detta synsätt ligger på det som befrämjar hälsa 

och ett meningsfullt liv (ibid.). 

Ett salutogent synsätt inom äldreomsorgen innebär, enligt oss, fokus på de faktorer som ger de 

äldre välbefinnande i tillvaron. Om tillvaron uppfattas som begriplig, hanterbar och 

meningsfull, så finns alltså enligt Antonovskys synsätt förutsättningar för både hälsa och 

livskvalitet. Det salutogena synsättet innebär således att omsorgspersonalen även ser och 

stöttar det friska hos den äldre.  

Carlsson och Nilsson (2009) framhåller att det salutogena synsättet (som en del i ett socialt 

synsätt) mycket väl kan användas i den sociala dokumentationen, framförallt i 

genomförandeplanens mål- och metodbeskrivningar (Carlsson & Nilsson, 2009). Författarna 

menar att ett salutogent synsätt i personalgruppen kan bidra till att genomförandeplanerna ger 

den enskilde större förutsättningar att uppnå en ”Känsla av sammanhang”, genom att 

insatserna därmed tydliggörs och individinriktas (ibid.).  

5. Metod   

Under denna rubrik kommer vi att klargöra resonemanget kring vårt metodval samt vårt 

tillvägagångssätt vid analysarbetet av genomförandeplanerna. Vidare kommer vi här att 

redogöra för urval, det empiriska materialet samt de etiska överväganden som gjorts under 

studien. 

5.1 Varför textanalys? 
För att besvara vårt syfte har vi valt att använda oss av en kvalitativ textanalys som metod. 

Med hjälp av en kvalitativ textanalys, som består av en mer noggrann och intensiv läsning av 

texten, kan vi få en uppfattning om textens dolda innehåll (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2007).  
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Bergström och Boréus (2005) menar att detta val av metod hänger samman med ett speciellt 

synsätt på texters betydelse: människor har skapat texterna och texterna speglar medvetna och 

omedvetna föreställningar. Dessutom kan texterna säga något om de maktförhållanden som 

råder, samtidigt som texterna även ska förstås som något som återskapar dessa. Texter säger 

någonting om hur människor tänker och i förlängningen påverkar texterna hur de agerar 

(Bergström & Boréus, 2005). Då syftet med denna studie är att undersöka i vilken 

utsträckningen bilden av den äldre som en unik individ framträder genom 

genomförandeplanens innehåll och utformning, finner vi denna metod vara mest lämplig. 

Centralt vid textanalys är att läsa texten aktivt och att ställa frågor till texten. Den noggranna 

läsningen ska utgå ifrån en förståelse av både textens delar och helhet, samt den kontext vari 

texten ingår (Esaiasson et al., 2007).  

För att besvara våra frågeställningar formulerade vi ett antal kritiska frågor till texterna i 

genomförandeplanerna vilka vi kommer att beskriva nedan . För att besvara dessa har vi valt 

att använda oss av en kvalitativ textanalys inspirerad av Foucaults diskursbegrepp. 

5.2 Kvalitativ textanalys inspirerad av Foucaults diskursbegrepp 
Diskursbegreppet är ett vitt begrepp som kan definieras på olika sätt. Börjesson (2003) ger en 

definition av begreppet och beskriver diskurser som talordningar vilka sätter gränser för vad 

som är socialt och kulturellt accepterat samt vad som kan betraktas som trovärdigt och sant 

(Börjesson, 2003:21). Enligt Foucault kan en diskurs definieras som: ”Hela den praktik som 

frambringar en viss typ av yttranden” (Bergström & Boréus, 2005:309). Användandet av en 

diskursanalys förutsätter ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt (Börjesson, 2003:25), 

vilket är den vetenskapsfilosofiska inriktning som ligger till grund för denna uppsats.  Inom 

diskursanalysen skall således den teoretiska förståelsen och metoden ses som något nära 

förknippat, varför de inte tydligt kan skiljas åt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Inom 

diskursanalysen ses språket som något som formar verkligheten, snarare än något som 

objektivt återger den. Diskursanalysen skall dock inte ses som en enhetlig tradition, utan 

innefattar ett antal olika inriktningar (Fejes & Thornberg, 2009). I vår analys har vi inspirerats 

av Foucaults diskursbegrepp. Enligt Bergström och Boréus (2005) menar Foucault att 

diskurser avslöjar: ”vad som kan sägas, vem som får säga det och varifrån, dvs. från vilka 

olika positioner något sägs och hur något sägs.” (Bergström & Boréus, 2005:312). Fejes och 

Thornberg (2009) framhåller att Foucault inte ger några enkla förklaringar till hur en analys 

bör genomföras – forskare ska istället ses som fria att använda hans begrepp i den mån de är 

användbara (ibid).  
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Med ytterligare inspiration från Feje och Thornberg (2009) (som i sin tur inspirerats av 

Foucault), som ger förslag på kritiska frågor att ställa till en text (2009:88), har vi formulerat 

ett antal vägledande frågor inför vår analys. Tanken är att dessa frågor skall hjälpa oss att 

besvara våra frågeställningar. De kritiska frågorna till texten är: 

 Hur beskrivs den äldres hjälp i genomförandeplanerna? 

 Vem riktar sig texten till och från vem utgår den? 

 Vilka av den äldres behov lyfts fram i genomförandeplanerna? (och vilka behov 

utesluts därmed?) 

 Vad skrivs det inte om i genomförandeplanerna? 

Utifrån dessa frågor utvecklade vi två matriser där frågorna ovan brutits ned. Frågorna ovan 

och matriserna är därmed vårt analysverktyg.  

5.2.1 Analysverktyg 

Inför vår textanalys konstruerade vi ett analysverktyg, i form av två matriser (se bilaga 1 och 

2). Esaiasson et al. (2007) menar att variabeltänkandet mycket väl kan användas vid 

kvalitativa textanalyser och då framförallt som ett redskap att bringa ordning och reda i sitt 

material (ibid). Våra matriser består av de variabler som vi menar ger svar på de kritiska 

frågor som vi ställt till texten. Innan vi utvecklade matriserna bekantade vi oss med 

textmaterialet (vilket består av 24 genomförandeplaner med tillhörande beställning och 

beskrivs mer utförligt nedan) för att få en uppfattning om dokumentens innehåll. Därefter 

formulerade vi olika relevanta variabler. Vi började med att pröva matrisen på en liten del av 

det empiriska materialet och modifierade därefter om matrisen för att undvika oklarheter i 

tolkningen. Matrisen modifierades även om allteftersom vi hittade nya områden att inkludera i 

analysen. Med hjälp av matrisen kunde vi i analysen av de olika genomförandeplanerna göra 

en likartad bedömning av dokumenten. Vidare fick vi på så sätt en överblick över vårt 

empiriska material samt möjlighet att se de mönster som framträdde.  
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Här vill vi kort beskriva vilka variabler och områden vi har ansett vara relevanta för de 

kritiska frågor vi ställt till texten samt en motivering till valet av dessa (den fetade texten 

nedan representerar ett frågeområde i matrisen). Med den första kritiska frågan som handlar 

om hur den äldres hjälpinsatser beskrivs, har vi främst velat besvara vår första forskningsfråga 

(I vilken utsträckning kan texten i genomförandeplanen tolkas och förstås som ett uttryck för 

den äldres individuella önskemål och vanor?). De områden som vi här har sökt efter i texten 

är: Finns det exempel i texten som kan tyda på att det är den äldres personliga önskemål 

och vanor som ligger till grund? samt hur är målsättningen formulerad? För att kunna 

göra en tolkning av, huruvida den äldres önskemål och vanor verkligen framträder i 

dokumenten har vi framförallt studerat beskrivningen av hur hjälpinsatserna ska utföras (då 

syftet med genomförandeplanen är att beskriva hur hjälpen ska ges utifrån den äldre 

önskemål). I de fall där genomförandeplanen har utgått från mer eller mindre detaljerade 

beskrivningar, som kan anses vara unika för en individ, har vår förståelse varit att den äldres 

önskemål och personliga prägel har legat till grund. Samtidigt är vi medvetna om att dessa 

detaljerade beskrivningar skulle kunna vara ett uttryck för exempelvis det som 

kontaktpersonen menar är den äldres önskemål.  

Vi är medvetna om att vems önskemål som verkligen ligger till grund för planeringen är svårt 

att få en precis förståelse för. Trots detta, genom en närläsning av materialet har vi ändå gjort 

vår tolkning av texten, och i resultatet kommer vi därför att ge en motivering till hur vi har 

resonerat när vi beskriver något som den äldres önskemål. Vi anser i enlighet med 

Socialstyrelsen (2008b) att målsättningen bör ge uttryck för vad den enskilde önskar uppnå 

utifrån sin egen förmåga, varför vi finner det intressant att undersöka hur målsättningen är 

formulerad. 

Vår andra kritiska fråga handlar om vem texten riktar sig till och från vem den utgår. Här har 

vi främst undersökt vilken riktning språket har, exempelvis om texten är formulerad som 

den äldres uttryckliga önskan exempelvis: ”Ingrid vill ha…”. För att besvara vår tredje 

kritiska fråga (som handlar om vilka av den äldres behov som lyfts fram i texten) har vi sökt 

efter om den äldres sociala behov (t.ex. om någon önskar sällskap vid fikat eller vart någon 

gillar att promenera), psykologiska behov (t.ex. om någon ofta känner sig orolig, otrygg eller 

ensam) samt existentiella behov (t.ex. om någon har en viss religiös tillhörighet) beskrivs. Vi 

har även sökt efter om den äldres fysiska behov och hälsotillstånd framgår. 
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Den sista kritiska frågan handlar om vad det inte skrivs om i genomförandeplanerna. Eftersom 

vi menar att ett helhetsperspektiv är viktigt för att den äldre ska få en individuellt utformat 

hjälp har vi sökt i texten efter områden som kan bidra till en hel bild av den äldre. Dessa 

områden är: Hälsotillstånd, Social situation, Livshistoria/bakgrund och Intressen. Vidare 

har vi undersökt om dygnets alla hjälpinsatser beskrivs eftersom vi anser att detta är viktigt 

för att genomförandeplanen ska anses utgå från ett helhetsperspektiv. En ytterligare 

motivering till att vi har sökt efter ett helhetsperspektiv i texten är att det enligt ett salutogent 

synsätt är viktigt att se till hela människan och Känslan av sammanhang. Inom det salutogena 

synsättet är det viktigt att se till det friska hos individen (dessutom ska hjälpinsatserna inriktas 

på att frigöra och stärka den enskildes egna resurser, enligt socialtjänstlagen), varför vi även 

har sökt efter om den äldres delaktighet i insatserna beskrivs i planen. 

 Avslutningsvis har vi för att besvara den sista kritiska frågan, i matrisen även haft med 

området om vilka rubriker och vilket utrymme som finns i utformningen då detta kan 

säga något om vad det är möjligt/inte möjligt att skriva om. 

5.3 Urval och empiriskt material 
 Det empiriska material som ligger till grund för denna studie består av 24 stycken 

genomförandeplaner med tillhörande beställning (se definition ovan under ”Centrala 

begrepp”), från Solna stads samtliga sju hemtjänstutförare. En av dessa 7 utförare är 

kommunal medan resterande drivs i privat regi. De privata utförarna består av alltifrån mindre 

hemtjänstföretag (2 stycken), till större etablerade företag (5 stycken). Antalet planer från 

varje utförare varierar. Hälften av planerna kommer från två av de större etablerade företagen. 

Övriga planer fördelas i princip jämnt på resterande utförare. Anledningen till att vi valde att 

få planer från samtliga sju utförare var att vi på så sätt fick tillgång till kommunens alla 

layouts på genomförandeplaner, vilket vi ser som en styrka då en av våra frågeställningar 

behandlar just utformningens betydelse för innehållet. 

Urvalet av genomförandeplaner har gjorts med hjälp av en kontakt inom Solna stads 

omvårdnadsförvaltning, och kan därmed ses som en form av bekvämlighetsurval. Kriteriet 

inför urvalet var att den äldre bakom genomförandeplanen skulle ha omfattande hjälp från 

hemtjänsten, det vill säga både dagliga omvårdnadsinsatser och serviceinsatser (se 

definitioner under ”Centrala begrepp” ovan). Tanken bakom detta kriterium var att de äldre 

skulle ha omfattande hjälp. Enligt oss, är det i dessa fall av stor vikt att de egna önskemålen 

ligger till grund för hjälpen.  
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Då någon är beroende av andras omsorg, framförallt av omvårdnadsinsatser, menar vi att 

beroendeförhållandet är extra tydligt. Antalet omvårdnadstimmar och servicetimmar i snitt per 

omsorgstagare och månad är 110 timmar. Vår kontakt på omvårdnadsförvaltningen 

informerade biståndshandläggarna på kommunen om hur urvalet och insamlandet av det 

empiriska materialet skulle gå till, och biståndshandläggarna plockade utifrån kriterierna fram 

de genomförandeplaner som ligger till grund för textanalysen. Tanken med att inte låta 

hemtjänstutförarna själva välja ut genomförandeplanerna var att vi inte vill riskera att få ett 

alltför snedvridet urval. Exempelvis skulle ett sådant förfarande kunna innebära att utförarna 

valde ut de genomförandeplanerna med högst kvalitet. 

5.3.1 Något mer om det empiriska materialet 

De genomförandeplaner vi granskat skiljer sig i åt när det gäller layout (vilka rubriker 

genomförandeplanen innefattar), sidomfång (hur många sidor den består av) och textmassa 

(hur mycket text som faktiskt har nedtecknats). Varje hemtjänstutförare har en egen layout på 

sin genomförandeplan, som givetvis påverkar innehållet i planerna. Sidomfånget varierar i allt 

från en till sju sidor. Textmassan i de olika planerna består av allt från fåordiga uppradanden 

av insatser till detaljerade och omfattande beskrivningar av hjälpen. 

Varje genomförandeplan har en tillhörande beställning på cirka två dataskrivna sidor, där 

biståndshandläggaren beskriver den enskildes situation närmare under rubrikerna: Information 

till utförare, social situation/nätverk, hälsotillstånd, klarar själv/hjälpbehov och målsättning 

med de beviljade insatserna. Vi har valt att använda oss av dessa beställningar för att på så 

sätt få reda på vilka hjälpinsatser den enskilde beviljats (och hur dessa sedan individanpassats 

i genomförandeplanen), och för att få en större inblick i den äldres sociala situation och 

hälsotillstånd. Därmed har vi haft möjligheten att se om information från beställningen har 

fallit bort i genomförandeplanen 

5.4 Etiska överväganden 
 Vid undersökningar där det empiriska materialet består av personliga akter, såsom i vårt fall 

genomförandeplaner, är det viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter. De genomförandeplaner 

som vi tagit del av har därför avidentifieras för att inte röja den enskildes identitet. 

Avidentifieringen bestod i att efternamn och andra personuppgifter ströks över och detta 

skedde innan vi fick ta del av genomförandeplanerna och beställningarna. Vi har också med 

hänsyn till personerna bakom genomförandeplanerna valt att byta ut förnamn när vi använder 

oss av citat. Vidare har vi även i ett fall bytt ut platsen som åsyftas i ett citat eftersom att 

denna kunnat avslöja personen.  
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5.5 Något om sociala akter som empiri 
Att undersöka texter är något vi funnit intressant då vi anser att texten och språket i dessa, 

säger något om den verklighet vi lever i. Billquist och Johnsson (2007) menar att all 

dokumentation (i deras fall socialarbetares journaler) skall ses som sociala konstruktioner, det 

vill säga något skapat av människor, vars värderingar, antaganden, institutionella ramar, 

organisationstillhörighet och arbetsplatskultur utgör exempel på faktorer som påverkar textens 

innehåll. Eftersom sociala akter inte i första hand är skapade för att kunna forskas på, är det 

nödvändigt att ta hänsyn till den kontext dokumentet är skapat i samt att ha en förståelse för 

de villkor som författaren bakom texten, skriver under (det vill säga när hon/han skriver) 

(Lundström, 2008). Texten ska även förstås som något skapat i ett historiskt och 

organisatoriskt sammanhang - ett sammanhang som kan variera mellan olika organisationer 

och över tid (Lundström, 2008).  

Även Billquist och Johnsson (2007)  betonar att forskaren bör ta hänsyn till den sociala aktens 

kontext bland annat i form av; var och hur akten konstruerats och vems/vilken bild den återger 

(Billquist & Johnsson, 2007). Vidare menar Billquist och Johnsson att akter som används i 

forskningssyfte har sitt största värde i att de kan användas för att studera hur klienter och 

sociala fenomen konstrueras.  

5.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

5.6.1 Validitet 

Begreppet validitet behandlar frågan om huruvida undersökningen mäter det den avser att 

mäta (Kvale, 1997). Inom socialkonstruktivismen, vilket är det perspektiv som ligger till 

grund för denna uppsats, är detta begrepp dock mer problematisk då verkligheten inte ses som 

något objektivt mätbart (ibid.). Vidare ska forskaren inte ses som någon som står utanför 

forskningsprocessen, utan istället som någon som i högsta grad är med och konstruerar sitt 

resultat (Bergström & Boréus, 2005). I detta konstruerande har forskarens förförståelse stor 

betydelse för tolkningen av det empiriska materialet, och genom en ökad förståelse och 

medvetenhet av sin förförståelse kan undersökningens validitet stärkas (ibid.). Vi vill med 

bakgrund av detta lyfta fram vår egen förförståelse. Genom vår utbildning till socionomer har 

vi till stor del präglats av ett socialt synsätt på människan och dennes situation, något som 

sannolikt även har påverkat vår tolkning av det empiriska materialet. Med en annan 

förförståelse, exempelvis det synsätt studenter på en sjuksköterskeutbildning är präglade av, 

hade gissningsvis tolkningen blivit en annan. Vi vill därför poängtera att denna studie endast 

ger en bild av det studerade fenomenet.  
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Vi vill även lyfta fram en annan aspekt av vår förförståelse. Då vi båda arbetat som 

vårdbiträden inom hemtjänsten har vi en viss förståelse för den kontext undersökningen äger 

rum i. Detta faktum kan enligt Bergström och Boréus (2005) bidra till att en god validitet 

uppnås. Kvale (1997) lyfter fram att validitet inom postmoderna sammanhang är beroende av 

forskarens hantverksskicklighet, vilket innebär att forskaren genom hela forskningsprocessen 

ska kontrollera, ifrågasätta och teoretisera sin undersökning.  

Vi har genom studiens gång reflekterat över huruvida vår valda metod kan ge ett svar på de 

forskningsfrågor vi ställt upp. För att öka studiens ”genomskinlighet”, har vi i metodavsnittet 

försökt att ge en noggrann beskrivning av hur analysarbetet gått till. Vidare har vi i analys- 

och resultatdelen även lyft fram citat, så att läsaren ges möjlighet att följa hur tolkningen av 

det empiriska materialet gått till, därmed blir det även, till viss del, upp till läsaren att avgöra 

validiteten. Kvale (1997) framhåller att validiteten vid undersökningens analys, handlar om 

huruvida tolkningarnas logik är hållbar (Kvale, 1997). 

5.6.2 Reliabilitet  

Reliabiliteten i vetenskapliga sammanhang hänför sig till tillförlitligheten i studien, det vill 

säga hur noggrann forskaren varit i undersökningens alla led. När det gäller textanalys som 

metod är tolkningsarbetet något som påverkar reliabiliteten (Bergström & Boréus, 2005). 

Enligt en mer positivistisk syn på verkligheten kännetecknas en god reliabilitet bland annat av 

att, en undersökning ger samma resultat, även då en annan person utför den (ibid.). Med en 

socialkonstruktivistisk syn på verkligheten, där forskaren är med och påverkar sitt resultat, 

kan ovanstående ideal inte nås. Däremot bör forskningen oavsett vetenskapsfilosofisk 

ståndpunkt präglas av en genomskinlighet vilken bland annat kräver att de tolkningar som 

görs styrks med citat och referat (ibid.). En annan del av reliabiliteten handlar om att 

forskaren bör vara konsekvent i sina bedömningar. Här vill därför lyfta fram betydelsen av de 

matriser vi använt oss av vid tolkningsarbetet. Genom att använda dessa har vi systematiskt 

gått igenom var och en av genomförandeplanerna, vilket innebär att vi gjort likvärdiga 

bedömningar av varje plan. Att vi varit två under analysens gång menar vi har stärkt 

reliabiliteten ytterligare, då vi gjort likartade bedömningar av materialet.  

5.6.3 Generaliserbarhet 

I en kvalitativ studie ligger inte tyngdpunkten på att resultatet ska kunna statistiskt 

generaliseras, vilket istället är mer kännetecknande för en kvantitativ studie (Esaiasson et al., 

2007).  
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Den kvalitativa forskningen har istället för avsikt att skapa en större förståelse och en djupare 

kunskap för ett specifikt fenomen, vilket även varit vår avsikt med denna studie (Kvale, 

1997).  Vi är således medvetna om att vårt urval på 24 genomförandeplaner inte kan säga 

något om kvaliteten på alla genomförandeplaner i Solna stad. Kvale (1997) beskriver dock en 

typ av generalisering som används vid kvalitativa undersökningar, så kallad analytisk 

generalisering. Denna innebär att en väl överlagd bedömning görs av om resultatet kan 

överföras till liknade situationer och den baseras på att likheter och skillnader mellan de olika 

situationerna analyseras (Kvale 1997).  

Mot bakgrund av tidigare forskning och Länsstyrelsens granskningar (2009) samt vårt 

antagande om att vårt undersökningsområde inte skiljer sig jämfört med resten av landet i 

detta avseende, gör vi en försiktig tolkning om att våra resultat nog kan gälla för fler än det 

undersökta hemtjänstområdet. 

6. Resultat och analys 
Under denna rubrik har vi för avsikt att besvara våra forskningsfrågor och vi har valt att 

strukturera upp resultatet efter de kritiska frågor som vi ställt till texten (dessa har beskrivits 

närmare i vår metoddel). Vi börjar med att ge en kort bakgrund om det empiriska materialet, 

som kan vara intressant att känna till inför den vidare läsningen. Under rubriken 

”Kommentar” kommer vi att analysera resultatet utifrån våra teorier och tidigare forskning. 

Rubriksättningen i resultat- och analysdelen är tänkt att illustrera det vi menar är ett centralt 

tema i avsnittet.  

6.1. Ännu något mer om det empiriska materialet 
De flesta, 20 av 24, genomförandeplaner är underskrivna av den äldre. 14 av planerna är 

underskrivna av kontaktpersonen. På vilket sätt, det vill säga hur den äldre deltagit och 

därmed utövat inflytande är dock oklart, vilket även det är något som ska framgå enligt 

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:5).  Av åtta planer framgår ej professionen på de 

personer som undertecknat planen och många av kontaktpersonerna har endast skrivit under 

med sitt förnamn . I inget fall har någon anhörig eller god man skrivit under planen vilket kan 

tolkas som att de inte heller varit med vid planeringen (i ett fall framkom av beställningen att 

det var viktigt att den gode mannen var med vid planeringen). Detta bör ses mot bakgrund av 

att fem av de äldre personerna har gode män (omfattningen av deras uppdrag framgick 

emellertid inte) samt att ytterligare fem personer har uttalade demensdiagnoser enligt 

beställningen. Många av de resterande äldre har enligt beställningen nedsatt minne. 
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Enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:5) bör det finnas ett datum för såväl 

upprättandet av planen som en beskrivning av när och hur uppföljningen ska äga rum. 

Huvuddelen av planerna har ett datum för upprättandet av planen (datum då planen skrivits 

under), men när det gäller datum för uppföljning finns stora brister, då 13 av 24 planer saknar 

detta. Tre av planerna har blivit uppföljda, men endast en har ett nytt datum för nästa 

uppföljningsmöte. Inte någon av planerna beskriver hur uppföljningen ska gå till. Endast en 

utförare har ett dokument som ger utrymme för att mer ingående beskriva uppföljningen. 

Kommentar: Vi menar att den äldres underskrift inte nödvändigtvis innebär att den äldre har 

varit med vid planeringen, planen skulle exempelvis kunna vara påskriven i efterhand, vilket 

även visat sig i Länsstyrelsens granskning (2009). Mot bakgrund av detta, blir det viktigt att 

beskriva hur den äldre fått utöva inflytande över hjälpens utformning.  

I Janlövs studie (et al. 2005) visade det sig att anhöriga kunde ses som en resurs för att den 

äldre skulle kunna få inflytande under handläggningsprocessen. Mot denna bakgrund kan det 

ses som en brist att inte någon anhörig tycks ha varit med under planeringen, det vill säga, de 

har åtminstone inte skrivit under planen, något skulle kunna tolkas som att de inte heller varit 

delaktiga. Vidare menar Carlsson och Nilsson (2009) att när det gäller individer som inte kan 

uttrycka sina egna behov, är det extra viktigt att informationen bli utförlig. Vi menar att en 

närstående kan bidra med viktig information och på så sätt hjälpa personalen att se till hela 

individens sammanhang, vilket kan kopplas till Antonovskys teori om Känsla av 

sammanhang. 

6.2 Hur beskrivs den äldres hjälpinsatser i genomförandeplanerna?  

6.2.1 Önskemål och vanor? Ja, gärna när det gäller frukosten! 

När och hur en insats ska genomföras är även något som enligt Socialstyrelsen bör framgå av 

genomförandeplanens innehåll. Överlag så beskrivs sällan hur hjälpen ska utföras. Planerna 

tenderar istället att rada upp de insatser den äldre beviljats, vilket därmed innebär att det som 

redan framgår av beställningen upprepas i planen. Av 24 planer är vår bedömning att 13 

planer till huvuddelen endast radar upp insatserna. Sex av samtliga planer ger en mer 

personlig beskrivning genomgående. Resterande fem planer blandar fåordiga uppradanden 

med mer utförliga beskrivningar. Två beskrivande exempel på där hjälpen endast radas upp 

är: ”Hygien, munhygien, påklädning, toa, frukost, födointag, bädd, egenvård, tillsynsstäd” 

vilket är en beskrivning av hur morgon hjälpen ska gå till. Det andra exemplet taget ur en 

annan plan, beskriver kvällshjälpen som följer: ”Toa, avklädning, blöjbyte”.  
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Vår tolkning är att denna text där insatserna endast radas upp inte kan förstås som ett uttryck 

för den äldres önskemål och vanor, då texten omöjligt kan vara personligt utformad. 

I de genomförandeplaner som någorlunda konsekvent ger en mer personligt utformad 

beskrivning av hjälpen är det oftare tydligt att det är individens önskan som varit styrande vid 

planeringen. Från en och samma plan hämtas följande exempel: ”Smörj X armar och ev. rygg 

med mjukgörande kräm. X talar om vad han vill ha på sig” och ”VIKTIGT! Fyll vatten och 

saft som ska vara på lilla bordet vid sängen. Han häller upp själv när han blir törstig”. Detta 

citat menar vi är detaljerat och torde därför endast stämma in på den person som 

genomförandeplanen avser. Vår tolkning är därför att detta kan tolkas och förstås som den 

äldres önskemål.  En av de planer vi har granskat står ut i mängden. Denna tillhör en man med 

en grav synnedsättning och beskriver mycket väl hur hjälpen ska utföras. 

 Exempel ur denna plan: ”häll fil till den blå kanten på den djupa tallriken, lägg över två msk 

flingor, blanda ej detta. Sätt tallriken framför honom, skeden till höger smörgåsen till vänster 

om tallriken. Visa med hjälp av händerna vart detta står”. Hela planen präglas av liknande 

beskrivningar och är så pass omfattande att texten inte ryms inom ramen för 

genomförandeplanens utformning. Den är till och med så pass detaljerad att den skulle kunna 

uppfattas som otymplig och svår att ta till sig. Att planen är så detaljrik hänger troligtvis 

samman med personens synnedsättning. En tanke som väcks är om det är en grav 

funktionsnedsättning som krävs för att den äldre ska få en individuellt utformad 

genomförandeplan. 

Något som visat sig i granskningen är att dusch och hygien mycket sällan beskrivs mer 

ingående. Tre av de äldre har inte dusch beviljat. Av resterande 21 planer är det fyra stycken 

som ger en beskrivning av hur duschen ska gå till. Ett exempel: ”Behöver hjälp med att tvätta 

rygg, ben och håret och smörja in hudlotion på rygg och ben”. I resterande 17 planer skrivs 

endast att personen har dusch och i många fall även vilken dag denna ska ske. Att endast 

skriva ”dusch” i planen tolkar vi som att den äldres önskemål inte har legat till grund. Vi är 

dock medvetna om det skulle kunna vara så att den äldre har tillfrågats om hur denne vill ha 

sin dusch utförd, men att personen i fråga inte vill att detta ska beskrivas närmare i 

genomförandeplanen.  
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Det är inte alltid tydligt vad i planerna som är ett uttryck för den äldres önskemål och vanor 

eller vad som är en beskrivning av personalens rutiner. Det skulle exempelvis kunna vara så 

att personalen arbetar på det sätt hon eller han tror att den äldre vill ha sin hjälp, men har 

egentligen aldrig explicit frågat den äldre. I några av planerna, företrädesvis från de sex planer 

som ger en mer personlig beskrivning av hjälpen, menar vi dock att det är tydligt formulerat 

att det är den äldres önskan som ligger till grund, exempelvis ”X önskar” eller ”X vill att…”. I 

en av planerna framkommer att den äldre har ett önskemål om att få sällskap vid 

eftermiddagsbesöket: ”X vill gärna att vi sitter med henne och fika om man har tid”. 

 I en annan plan där det är meningen att tillsynsbesöket ska beskrivas närmre står endast att 

hjälpen ska ske enligt ”brukarens önskemål”. Detta skulle kunna tolkas som att den som 

skrivit detta har en uppfattning om att den äldres önskan kan variera. Det skulle även kunna 

tolkas som att syftet med planen har missförståtts, eftersom det är just i denna som 

önskemålen ska framgå.  

Ett annat exempel på en plan där det är tydligt formulerat att det är den äldres personliga vana 

som ligger till grund är: ”Hon vill alltid starta dagen med kokt kaffe, vill ha det på detta sätt 

även nu”. Denna person har en demensdiagnos vilket skulle kunna innebära att det är extra 

viktigt att vanor och önskemål tydligt framkommer i planen. 

Den insats som framförallt beskrivs hur den ska utföras har i vår granskning visat sig vara 

morgonhjälpen. Det är dock inte tillvägagångssättet vid morgonhjälpen som beskrivs (till 

exempel i vilken ordning insatserna ska ges, och vad den enskilde själv är delaktig i) utan 

istället beskrivs måltidens innehåll. Detta beskrivs även ofta i de planer som i övrigt endast 

radar upp insatserna. Frukostens innehåll skulle kunna beskrivas som en högst individuell 

vana, och vi tror att detta är en bidragande orsak till att önskemål kring frukosten beskrivs 

utförligt.  

Ett fåtal planer ger dock mer utförliga beskrivningar på hur morgonhjälpen ska ges: ”Hjälp 

med hygien, X borstar dock tänderna själv, bäddar sängen. Hjälper X m. påklädning. X vill 

ha kaffe, ett glas apelsinjuice, smörgås och yoggi m. musli till frukost.”. Ett mer personligt 

exempel där morgonhjälpen beskrivs utförligt är detta: ”X vill ha sängen bäddad så att täcket 

ska in under madrassen. Från alla håll”. Det skulle kunna ses som att personalen har tagit 

hänsyn till den äldres önskemål och vanor, och det är också så vi tolkar texten. 
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I samma genomförandeplan beskrivs även hur medicinen ska ges: ”Medicinen ska läggas 

uppifrån & neråt. Stora först mindre sen hjärt med. sist”. Det sista citatet är så pass utförligt, 

att vi menar att det kan tolkas som ett personligt önskemål. 

För serviceinsatser (städ, tvätt och inköp) anges oftast en veckodag men hur dessa insatser ska 

utföras beskrivs sällan eller i princip aldrig. Vi har funnit att cirkatider överlag anges när det 

gäller dagliga omvårdnadsinsatser. Men utifrån vår metod, textanalys, kan vi inte säkert veta 

om det är de äldres önskemål om tider som anges i planen, eller om det är verksamheten som 

föreslagit passande tider. I två planer är det dock uttryckligt beskrivet att det är den äldres 

önskemål om tid som anges i planen. Exempelvis: ”X vill ha sin morgonhjälp senast 8.30”.  

Detta skulle kunna beskrivas som ett exempel på att den äldres vanor framkommer i planen. 

Kommentar: Vårt resultat visar att innehållet i de granskade genomförandeplanerna till stor 

del är standardiserat, och saknar personlig prägel. Detta visar sig bland annat i att insatserna 

tenderar att radas upp i planen istället för att utgå från den äldre önskemål och vanor, vilket vi 

visat ovan.  Ett uppradande av insatserna utan närmare beskrivning, kan kopplas till det Roine 

Johansson (2007) benämner standardisering. Det vill säga en förenkling av individen.  

Vi menar att genom att skala bort alla personliga detaljer kring hur hjälpen ska ges 

(exempelvis hur duschen ska gå till), har ett steg till att konstruera en hemtjänstmottagare 

tagits. Genom att bortse från den äldres önskemål blir hjälpen, som det framstår i planen, 

dessutom det som Waerness (1983) benämner uppgiftsorienterad snarare än personorienterad. 

Detta skulle kunna innebära att det därmed blir upp till omsorgspersonalen hur hjälpen ska 

utföras. Det faktum att insatserna tenderar att radas upp och att de äldres önskemål och vanor 

inte tycks ligga till grund kan även kopplas till maktbegreppet, då det säger något om vem det 

är som har fått komma till tals.  

Vardagsrutiner är något som i den tidigare forskningen, framförallt enligt From (2007), visat 

sig vara av stor betydelse för den äldre. Vår genomgång av genomförandeplanerna visar dock 

att detta är något som kan bli bättre, då innehållet i planerna till stor del inte kan tolkas som 

att de äldres vanor och rutiner ligger till grund för planeringen.   

Att serviceinsatserna inte alls beskrivs skulle kunna ställas i kontrast mot det som Evertsson 

och Johansson (2007) lyfter fram, nämligen att vikten av att ha ett rent och snyggt hem kan 

kopplas ihop med hemmets sociala betydelse för vår självbild.  
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Mycket av det som forskningen visar är betydelsefullt för den äldre innefattas alltså inte av 

genomförandeplanens innehåll. En förklaring till detta skulle eventuellt kunna vara det som 

Harnett (2010) benämner som personalens trivialiseringsretorik, det vill säga att personalen i 

vissa fall förminskar de äldres önskemål och beskriver dem som oviktiga. 

Genomförandeplanerna innehåller överlag cirkatider för när hjälpen ska ges, något som enligt 

forskningen har visat sig vara viktig information för den äldre, då detta innebär att den äldre 

kan planera sin dag och därmed skapa kontroll över sin livssituation (Andersson 2007; Janlöv 

et al. 2005; Wikström, 2005).  

Enligt Antonovskys teori om Känsla av sammanhang, hänger upplevelsen av hälsa bland 

annat samman med i vilken utsträckning individen upplever omvärlden som ordnad och 

gripbar (begriplighet). Att veta när omsorgspersonalen kommer kan tolkas som en faktor som 

skapar ordning i tillvaron och därmed trygghet i tillvaron. Dock är det, enligt oss, oklart om 

de tider som anges i planerna verkligen är de äldres önskemål. Av 24 granskade planer och 

därmed 24 individer, är det exempelvis inte någon som önskar att få hjälp med dusch på 

kvällen eller att få handlat på helgen. Detta skulle kunna vara ett sammanträffande (dvs. att 

samtliga 24 personer har liknande vanor och rutiner), men det skulle även kunna tolkas som 

ett uttryck för det som Roine Johansson (1997) benämner kategorisering, det vill säga att 

individen anpassas efter organisationen. 

Genom att till stor del endast rada upp insatserna förmedlas synen att de äldre inte är unika 

individer och att de inte har behov av att få en individuellt planerad omsorg. De personliga 

önskemålen ses därmed inte som viktiga. Vi är medvetna om att den syn som förmedlas i 

planerna inte per automatik behöver säga något om hur det ter sig i praktiken, men menar 

ändå att det kan ge en fingervisning om den syn som personalen har på både sitt arbete och på 

de äldre.  I de planer där insatserna endast har radats upp kan den äldres deltagande i 

planeringen starkt ifrågasättas.  

6.2.2 Målsättningen, en klyscha eller ett uttryck för den äldres önskan? 

Vi anser att målsättningen i genomförandeplanen är något som bör utgå från den äldres 

personliga önskan och därför har vi valt att undersöka dessa närmare, för att på så sätt studera 

om dessa kan tolkas som ett uttryck för de äldres önskemål. 

Det har i vår textanalys av genomförandeplanerna framkommit att det finns stora brister 

gällande målsättningen med insatserna. Målen i planerna är överlag både opersonliga och 

övergripande till sin karaktär.  
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Ett exempel på detta är: ”Målet med insatserna är att X ska få den hjälpen hon behöver för att 

uppnå en skälig levnadsnivå”. Denna målbeskrivning är inte heller densamma som 

målformuleringen i beställningen från biståndshandläggaren. Denna brist på 

överensstämmelse är något som återkommer i andra genomförandeplaner vi granskat. Ett 

ytterligare exempel på både ett opersonligt och ospecifikt mål är följande: ”X ska få hjälp med 

det hon inte klarar på egen hand”. Det är framförallt fyra målformuleringar som ofta 

återkommer i planerna. Dessa handlar om att uppnå skälig levnadsnivå, att kunna bo kvar 

hemma, att få den hjälp man behöver och att känna sig trygg. 

Av 24 granskade planer fann vi tre planer med mer personliga och konkreta målsättningar 

som exempelvis detta: ”Att X åter ska gå med rollatorn. Behöver träna på att gå och våga 

lämna rullstolen”. En annan konkret målsättning vi funnit är: ”Fortsätta att kunna äta själv”. 

I det senare exemplet bör tilläggas att utformningen av planen innebär att varje insats har 

utrymme för delmål (mer om utformningens betydelse ges nedan). Det tredje goda exemplet 

som vi funnit är följande: ”Att aktivera honom till social gemenskap i restaurangen. T.ex. 

lunchbesöket i matsalen. Dagverksamheten på onsdagar.” 

Kommentar: Antonovskys salutogena synsätt, innebär bland annat att fokusera på det som är 

friskt och det som fungerar hos individen (Antonovsky, 2005). En mer konkret och personligt 

utformad målsättning utifrån detta synsätt skulle kunna fokusera på det friska hos individen 

och därmed stötta och stärka den äldres möjlighet till ett självständigt liv. En sådan 

målsättning ligger i linje med det Antonovsky kallar hanterbarhet, och som handlar om att 

individen, med stöd av andra i sin omgivning och trots eventuell funktionsnedsättning, kan 

uppleva tillvaron som hanterbar. 

De fyra återkommande målformuleringar som alltså förekommer frekvent i planerna skulle 

kunna tolkas som ännu en form av standardisering enligt Roine Johansson (2007), då de 

saknar en personlig koppling. Socialstyrelsen (2008b) och Carlsson och Nilsson (2009) 

framhåller att en målsättning ska vara konkret och mätbar då det är möjligt. Övergripande 

målsättningar kan, enligt oss, bli svåra att uppfylla så länge dessa mål inte brutits ned. Enligt 

Carlsson och Nilsson (2009)  ska personalen arbeta på ett medvetet sätt för att nå målet vilket 

blir svårare då målet är ospecifikt formulerat. 
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6.3 Vem riktar sig texten till och från vem utgår den? 

6.3.1  Personalens arbetsredskap eller den äldres verktyg för ökat inflytande? 

Något som vi lagt märke till vid granskningen är att tonen i språket tycks säga något om synen 

på den äldre men även om hur personalen uppfattar syftet med en genomförandeplan. 

Exempelvis har vi observerat att texten ofta tycks utgå från personalens synvinkel och rutiner, 

och att innehållet då riktar sig till kollegor istället för att utgå från den äldres perspektiv, vilket 

detta citat visar: ”Duschförklädet ska hängas i krukan”.  Citatet står att läsa där insatsen 

dusch/hygien ska beskrivas närmare och vi tolkar detta som en uppmaning till kollegor 

snarare än en beskrivning om hur den äldre vill ha sin dusch genomförd. I samma 

genomförandeplan under beskrivningen av toalettbesöket står att ”Toastång ska fyllas på. 

Blöjskåpet ska vara påfyllt”. Vi tolkar inte detta som ett uttryck för den äldres önskemål och 

således tycks denna kontaktperson snarare ha uppfattat genomförandeplanen som enbart ett 

arbetsredskap för personalen och inte som ett verktyg för att ge den äldre inflytande i 

utformningen av hjälpen. I andra exempel ges tydliga uppmaningar till kollegorna t.ex. ”Var 

noggrann!” . I en annan plan står följande: ”Värm matlåda i micron, töm kateterpåsen, ge 

medicin samt kolla blöjan”.  

Andra exempel på hur innehållet riktar sig till personalen i första hand, kan urskiljas i detta 

citat som beskriver vad som är viktigt att tänka på vid bemötandet av den äldre: ”Han är tyst 

och snäll. Viktig är med tiden. Hans dotter är väldig noggrann”.  Detta exempel tolkar vi som 

att kontaktpersonen vill göra sina kollegor uppmärksam på att dottern är väldigt noggrann 

istället för att fokusera på hur den äldre vill bli bemött.  Ett exempel på hur språkets riktning 

utgår från personalens perspektiv är följande exempel där kontaktpersonen skriver i 

”jagform”: ”Jag tar fram mellanmålet som hon äter senare”.  I en annan plan står att läsa: 

”jag bäddar upp sängen, tar fram nattkläder”. I ytterligare en annan plan skrivs: ”Du kan 

antingen ta ut honom i rullstolen och gå en promenad, eller köra ut honom på balkongen och 

sitta där med honom”.  

I de planer med mer personlig prägel där innehållet i större utsträckning kan tolkas som att de 

utgår från den äldres önskemål benämns ofta den äldre med sitt namn exempelvis: ”Ingrid vill 

ha..” och i en annan plan står ”Fråga Ali vad han vill äta…”. Av de 24 granskade 

genomförandeplanerna är det dock vanligast att den äldre inte benämns med sitt namn, utan 

att texten istället formuleras som fåordiga beskrivningar av vad som ska göras tex: ”Matlåda 

från Hallen. Värm den i micron, servera”. Ytterligare ett exempel: ”Sopa golvet och torka våt 

vid behov”.  
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Kommentar: Texter som riktar sig till kollegor i första hand, förmedlar en vad Waerness 

(1983) benämner uppgiftsstyrd omsorg. Den bild av den äldre som därmed förmedlas är 

någon som står i bakgrunden och som är föremål för insatser. Skau (2001) menar att 

individen, när denna blir beroende av offentlig hjälp, övergår från att vara ett subjekt till att 

bli ett objekt. Att inte bli benämnd med sitt namn eller att få vara utgångspunkten i sin egen 

genomförandeplan, kan tolkas som en objektifiering. Individen övergår därmed, såsom det 

framträder i planerna, från att vara en individ till att bli ett hemtjänstärende där uppgifterna 

står i fokus. De planer som till stor del benämner den äldre vid namn, kan förstås som att de 

utgår från vad Waerness (1983) kallar personorienterad omsorg. Detta personorienterade 

synsätt förmedlar också i större utsträckning bilden av den äldre som en unik individ, vars 

önskemål är viktiga.  

6.3.2 ”Parallellgång”, en cirkuskonst? 

Syftet med en genomförandeplan är, som vi ovan beskrivit, bland annat att göra insatsernas 

innehåll tydligt för de äldre. Den första punkten i Socialstyrelsens allmänna råd handlar om att 

det av planen bör framgå om insatsen innehåller flera delar och i så fall vilka. Vår granskning 

visar att ett flertal insatser kan betraktas som otydliga, och dess innehåll beskrivs inte alltid 

närmre i planerna. Exempel på sådana insatser är: födointag, parallellgång (två personal vid 

förflyttningar), egenvård (t.ex. stödstrumpor) och hushållsgöromål (vattna blommor, slänga 

sopor). I nio av planerna förekommer att man skriver dessa ord, utan att en förklaring av 

insatsens innehåll ges. Insatsen födointag kan innebära allt från matning till att den äldre 

behöver påputtning och sällskap vid måltid men trots detta skrivs endast födointag i planen. 

Det händer ofta att det i en genomförandeplan står att den äldre ska ha parallellgång, utan att 

det närmre beskrivs vad detta faktiskt innebär, därav vår rubrik.  

Kommentar: I Wikströms studie (2005) visade det sig att omsorgspersonalen hade mer 

kunskap om hjälpinsatserna än de äldre samtidigt som de äldre önskade mer information om 

sin hjälp. Vårt resultat visar på att hjälpinsatsernas innehåll i planerna till viss del är otydligt. 

Detta kan i sin tur innebära att den äldre upplever en minskad kontroll över sin vardag, det vill 

säga upplevelsen av tillvaron som gripbar (Begriplighet enligt Antonovsky). Ur ett salutogent 

perspektiv kan alltså en otydlig genomförandeplan försvåra den äldres möjlighet till Känsla av 

sammanhang. Ord som ”födointag” och ”parallellgång” kan förstås som det Skau (2001) 

benämner fackspråk.  
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Omsorgspersonalen vet mycket väl vad dessa ord innebär, (dock menar vi att detta inte 

behöver vara tydligt för den äldre), och därmed kan språket förstås som ett maktredskap som 

utesluter den äldre. 

6.4 Vilka av den äldres behov lyfts fram, och vad skrivs det inte om i 

genomförandeplanen? 

6.4.1 Utformningen, hinder eller möjlighet? 

Vid granskningen av dessa genomförandeplaner är det tydligt att dokumentets utformning till 

stor del påverkar dokumentens innehåll. Vi tänker bland annat på att layouten, exempelvis 

vilka rubriker som finns i dokumentet, påverkar vad som skrivs. De sju olika utförarna har 

alla en egen utformning och layout på genomförandeplanen. Endast två av sju dokument har 

en rubrik där den äldres hälsotillstånd kan beskrivas närmare.  

De flesta planerna har istället endast en lista där man kan kryssa i vilka hjälpmedel och 

eventuella allergier den äldre har. En av genomförandeplanerna har en utformning med 

rubriken ”Bakgrund/levnadsberättelse”. Ytterligare en annan utförare har rubriken ”Social 

situation”, men här finns endast tre rader att skriva på. Resterande fem dokument saknar helt 

utrymme för att beskriva den äldre och dennes bakgrund och sociala situation närmare. Inte 

heller den äldres intressen ges något stort utrymme i genomförandeplanernas utformning. 

Endast två dokument gör det möjligt att beskriva de äldres intressen under rubriken 

”Aktiviteter”. Ett av dessa dokument har även rubriken ”Sociala behov och kontakter”.  

Vidare påverkar även utrymmet under varje rubrik hur mycket det är möjligt att skriva. Fyra 

av dokumenten har ytterst lite utrymme för närmare beskrivningar av insatsernas utförande. 

Ett tydligt exempel på detta är där morgonhjälpen ska beskrivas i en ruta på 3x4 centimeter. I 

ett annat dokument kan samtliga av dagens insatser endast beskrivas på två rader vardera. I 

det sista exemplet bör det tilläggas att dokumentet har förtryckta kategorier (insatser), som 

inte gör det möjligt för den äldre att önska exempelvis dusch och påklädning mitt på dagen. 

Detta innebär alltså att utformningen begränsar hur pass individuellt utformad hjälp som är 

möjlig att få. Vi vill även lyfta fram att tre av de sju dokumenten har en utformning som 

innebär att det går att ge en mer utförlig beskrivning av hjälpen. I två av dessa finns inga 

begränsningar alls när det kommer till hur mycket det faktiskt är möjligt att skriva. Den ena 

av dessa fylls i på dator, vilket gör det möjligt att anpassa texten efter behov (här kan man 

dock ifrågasätta den äldres delaktighet under planeringen).  
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Den andra har inga förutbestämda rubriker under beskrivningen av hjälpen (t.ex. 

”morgonhjälp”, ”lunchhjälp” etc.) istället sätts rubrikerna av den som skriver planen vilket 

även det gör att texten kan anpassas efter behov. Denna utformning förutsätter dock att 

personalen vet vad som ska skrivas i planen. 

Vidare varierar utrymmet under varje rubrik i en och samma genomförandeplan vilket även 

det säger något om vad som anses vara viktigt att skriva om.  I en och samma plan ges till 

exempel rubriken ”Ekonomi” 10 rader att skriva på, medan hur olika hjälpinsatser ska utföras 

endast ges tre rader att skriva på. Detta är intressant med tanke på att syftet med planen är att 

tydliggöra hur hjälpen praktiskt ska utföras. I en annan plan ska dygnets alla hjälpinsatser 

beskrivas på lika stort utrymme som endast rubriken ”Ekonomi” fått i exemplet ovan. 

Även tonen och språket i utformningen säger något om vem planen är till för samt synen på 

den äldre. Endast ett av dokumenten har en mer personlig formulering (dock endast på en 

rubrik) som utgår från den äldres perspektiv som lyder: ”Så här vill jag att du går till väga 

när du hjälper mig”. Denna rubrik kan sättas i kontrast mot en annan utformning där det 

istället står: ”Hur utför vi:”. 

Rubrikerna kan vara mer eller mindre tydliga och på så sätt göra det mer eller mindre klart för 

personalen vad som ska stå i planen. Ett exempel på en tydlig rubrik är: ”Kvällsinsatser. Hur? 

När? Vem? Egna önskemål” . Detta signalerar till personalen vad som ska skrivas under 

denna rubrik och därmed ökar chansen att syftet med genomförandeplanen uppfylls.  

Ett exempel på en otydlig rubrik återfinns i ett annat dokument, där det endast står: 

”Förmiddag”. Denna rubrik tydliggör inte att det även är viktigt att skriva när och hur hjälpen 

ska utföras. En annan rubrik där det kan vara svårt för personal och den äldre att veta vad som 

ska skrivas är ”social situation”. Ett exempel på detta är en plan där det under denna rubrik 

endast står: ”Ensamboende, en son.” . Avslutningsvis kan vi konstatera att dokumentets 

utformning och genomförandeplanens innehåll hänger nära samman, då utformningen har stor 

betydelse för vad som är möjligt att skriva. 

Kommentar: I likhet med Länsstyrelsen (2009) visar vår granskning att planerna inte utgår 

från ett helhetsperspektiv på individen, detta dels då hjälpen under hela dygnet inte beskrivs, 

dels då sociala, psykologiska och existentiella behov ofta saknas. Vi har dock inte sett att 

Länsstyrelsen gör någon koppling mellan detta faktum och utformningen av dokumentet.  
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Vår studie visar dock att innehåll och utformning hänger nära samman - saknas en rubrik om 

social situation lockar det ju inte heller till att skriva om det.  Avsaknaden av ett 

helhetsperspektiv går inte heller i linje med den vägledande helhetsprincip som enligt 

socialtjänstlagen, skall ligga till grund för socialtjänstens verksamheter, i detta fall 

äldreomsorgen. Nilsson & Carlsson (2009), framhåller att genomförandeplanen bör innehålla 

den information som kan vara viktig för att en individuell utformad hjälp ska kunna ges 

(givetvis med hänsyn till den äldres integritet och önskan om vad hon/han vill lämna ut om 

sig själv). Mot denna bakgrund kan det därför ses som en brist att många av planernas 

utformning saknar rubriker om exempelvis bakgrund, hälsotillstånd och intressen. Här kan 

även Roine Johanssons (2007) begrepp standardisering, än en gång, vara aktuellt.  

Valet av rubriker kan säga något om vad den som har utformat dokumentet tycker att det är 

viktigt att skriva om. Därmed säger det även något om vilken syn denne har, dels på den 

äldres behov, dels på syftet med genomförandeplanen. Genom att skala av det som i mångt 

och mycket ger en bild av hela människan, förenklas individen och därmed skapas en 

”hemtjänstmottagare”, som kan masshanteras i organisationen. Detta kan även kopplas till det 

som Høeg (2003) framhåller: att hjälpen tenderar att bli uppgiftsorienterad, då personalen 

saknar intresse och information om individen bakom insatsen. Den plan vars layout har 

förtryckta kategorier (t.ex. så är dusch ej möjligt på förmiddags-, lunch- och 

eftermiddagsbesöket enligt layouten) begränsar möjligheten till en individuellt utformad 

hjälp, vilket kan ses som ett tecken på det som Roine Johansson (2007) kallar kategorisering, 

nämligen det att individen anpassas efter organisationen, istället för tvärtom. 

Att inkludera rubriker som intressen och social situation skulle kunna bidra till det som 

Antonovsky benämner meningsfullhet och som handlar om i vilken utsträckning individen 

känner att livet har en känslomässig innebörd. Vi menar alltså, att om personalen har 

information om exempelvis den äldres intressen och bakgrund kan detta skapa en större 

förståelse för individen och personalen har då också möjlighet att hjälpa den äldre att behålla 

sina intressen. Ett konkret exempel skulle kunna vara att påminna en äldre som är mycket 

sportintresserad om att OS går på tv, eller att samtala om sådant den äldre är kunnig inom.  

Utformningen kan även påverka den äldres möjlighet till begriplighet. Genom att utesluta 

viktig information (exempelvis om natthjälpen), kan möjligheten för den äldre att skapa 

ordning och kontroll i tillvaron minska. Därmed kan utformningen således påverka den äldres 

möjlighet till Känsla av sammanhang. 
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6.4.2  Fysiska behov i fokus! Och de sociala behoven i bakgrunden. 

Vårt resultat visar att utformningen utesluter möjligheten att skriva om en viss information. 

Under denna rubrik vill vi istället belysa vad det skrivs om/inte skrivs om i 

genomförandeplanen, när möjlighet ges. I detta sammanhang menar vi, i enlighet med ett 

diskursanalytiskt synsätt, att det är minst lika intressant att studera det som inte skrivs och 

därmed utesluts i genomförandeplanerna. 

Som vi redogjort för ovan, är det främst vilka insatser som ska utföras och i de flesta fall även 

frukostens innehåll som beskrivs i planen. Informationen i de flesta planer är mycket 

översiktlig då man inte ger några detaljerade beskrivningar. Dock finns i de flesta planer 

några meningar som ger mer utförligare beskrivningar, men dessa är ofta inte konsekventa för 

hela planen. 

Texterna fokuserar framförallt på de fysiska behoven det vill säga, att den äldre ska äta, att 

hygien ska utföras och att ett toabesök ska ske. Utförandet sätts dock inte i relation till ett 

större sammanhang, där sådant som är betydelsefullt kring hjälpen för den äldre kan 

beskrivas. Det kan till exempel handla om mer socialt innehåll såsom hur den äldre vill att 

måltidssituationen skall se ut eller vad den äldre uppskattar vid ett tillsynsbesök. Andra 

exempel på ett mer socialt innehåll skulle kunna vara information om att någon gillar att se på 

tv en stund innan läggdags (vilket faktiskt står i en av planerna), att någon vill ha en bok nära 

sängen, klockan inom synhåll, eller larmknappen nära för att känna sig trygg.  I en av 

planerna ges dock ett exempel på att insatsen sätts in i ett större sammanhang: ”X har ett 

larm, som ska hänga på rollatorn på dagarna, ligga på sängbordet på nätterna”. 

Något annat som ofta utesluts i planerna är beskrivningar av kvällshjälpen. Vår genomgång 

visar att morgonhjälpen och andra insatser under dagen beskrivs mer utförligt än 

kvällshjälpen. 19 av planerna hade kvällshjälp. Nio av dessa hade en mycket kortfattad 

beskrivning av kvällshjälpen i kontrast mot en morgonhjälp som i jämförelse getts större 

utrymme. Inte i någon av planerna ges en beskrivning av hur natthjälpen ska gå till (12 av 24 

individer har natthjälp). I 9 av de 12 fallen saknas helt information om att personen har 

natthjälp. Vi vill dock poängtera att natthjälpen inte utförs av de utförare som ingår i denna 

undersökning. 
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Hälsotillståndet hos den äldre är något som ofta inte heller framgår av texten, trots att delar av 

hälsotillståndet kan ha stor betydelse för hur hjälpen kan och bör ges. Exempelvis när någon 

sitter i rullstol eller har talsvårigheter, framgår detta inte av planen vilket kan ställas i kontrast 

mot att fokus ofta ligger på hälsotillståndet i beställningen. Viktig information om 

hälsotillståndet har allt som oftast fallit bort i genomförandeplanen. Ett talande exempel på 

detta är då en och samma person som enligt beställningen har en demensdiagnos, 

talsvårigheter, paranoida drag och diabetes, men inget av detta framkommer i 

genomförandeplanen. Ett annat exempel på hur viktig information om hälsotillstånd saknas är 

en man som enligt beställningen är förlamad i underkroppen och där det av planen inte 

framgår att personen inte alls kan stödja på benen. Den enda information som framgår av 

planen är att denna person blivit beviljad ”parallellgång”, (i detta fall stöd av två personer vid 

förflyttning, enligt beställningen). 

Annan information från beställningen som tenderar att falla bort i genomförandeplanen är 

något om den äldres intressen och sociala bakgrund. Ett exempel på detta är en beställning där 

det står att: ”X är intresserad av att komma ut på promenader och att komma ner till centrum 

ibland”. I genomförandeplanen finns dock inte promenaden med som insats överhuvudtaget. 

Promenaden är för övrigt en insats som mycket sällan beskrivs närmare i 

genomförandeplanen och det är också en insats som tenderar att falla bort i överföringen från 

beställningen till genomförandeplan. En tredjedel av planerna saknar helt information om att 

personen har rätt till promenad enligt beställningen. Även andra beviljade insatser har visat 

sig saknas i planerna, dessa är ofta: apoteksärenden, hushållsgöromål och tillsynsstäd. Sociala, 

psykologiska och existentiella behov framkommer i princip inte alls i planen. Vi har endast 

funnit ett fåtal exempel på vad vi tolkar som ett socialt behov: ”X vill gärna att vi sitter med 

henne och fika om man har tid”. Ännu ett exempel på ett socialt behov är följande: ”Hon vill 

hjälpa till. Gemenskapen är viktigare än aktiviteten. Det kan kännas om ett misslyckande att 

inte längre kunna skala potatisar, att istället hjälpa till med att duka kanske uppskattas mer”. 

 Vi har funnit två exempel som skulle kunna tolkas som ett psykologiskt behov: 

”lättstressad” eller ”tål inte stress”. Vi konstaterar att den information som framkommer av 

beställningen skulle kunna vara till hjälp när genomförandeplanen skrivs, trots detta faller 

denna viktiga information bort i överföringen till planen. 
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Något som även har visat sig i granskningen av planerna är att det inte framkommer vad den 

äldre själv kan och vill vara delaktig i gällande sin beviljade hjälp. I beställningen 

framkommer ofta information om detta under rubriken ”Klarar själv/Hjälpbehov”. Detta är 

information som tyvärr många gånger fallit bort i genomförandeplanernas innehåll. I ett fåtal 

av planerna beskrivs i viss mån den äldres egen förmåga att delta i insatsens utförande: ”X 

borstar tänderna själv” och ”Behöver hjälp med strumpor, ibland knappar”. Ett annat gott 

exempel på den äldres delaktighet i insatsen är: ”X kokar ofta havregrynsgröt själv på 

morgonen. Om han inte har ätit frukost så hjälp honom med det.”  I en annan plan beskrivs 

den äldres delaktighet vid duschen på följande vis: ”X tvättar sig själv där han når, hjälp 

honom att svabba sig på rygg och ben ”. Ett paradoxalt exempel är en plan där målsättningen 

är: ”att stödja det friska hos kunden”. Inte någonstans i planen står det dock vad den äldre vill 

och kan göra själv samt hur detta stöd ska se ut. Målet kan därmed, enligt vår mening, 

betecknas som ett skenmål. 

Kommentar: Vårt resultat visar att innehållet i planerna till stor del fokuserar på det som ska 

göras, det vill säga sådant som den äldre inte längre förmår. Evertsson och Johansson (2007) 

menar att fokus på de äldres fysiska tillkortakommanden, kan leda till känslor av 

misslyckande hos de äldre, vilket i sin tur påverkar deras självbild. Inom det salutogena 

synsättet där man fokuserar på det friska hos individen är det istället viktigare att beskriva vad 

den äldre kan eller önskar vara delaktig i. Enligt detta synsätt är det minst lika viktigt att 

omsorgspersonalen stöttar den äldre till självständighet. Då individen upplever sig ha resurser 

både i form av egen förmåga och i form av omgivningens stöd, kan känslan av hanterbarhet 

över sin tillvaro öka. Antonovsky menar även att detta är en förutsättning för att individen inte 

ska känna sig som ett offer för omständigheterna. Med anledning av ovanstående kan det ses 

som en brist att inte den äldres egen förmåga inkluderas i genomförandeplanernas innehåll. 

Även om natthjälpen inte utförs av de hemtjänstutförare som ingår i denna uppsats menar vi 

att information om hur och när natthjälpen ska ges mycket väl kan framgå av 

genomförandeplanen. Detta kan bidra till att personalen på så sätt kan skapa sig en helhetsbild 

av den äldres situation samtidigt som den äldres tillvaro kan bli mer begriplig då individens 

insatser under hela dygnet beskrivs.  

Avsaknaden av en beskrivning av hur promenaden (viket vi ser som ett socialt och 

psykologiskt behov) ska gå till samt att den till och med ofta saknas i genomförandeplanen 

speglar det faktum som tidigare forskningen visar; att de fysiska behoven står i fokus. 



46 
 

Forskningen är tydlig med att detta sker vid handläggningsprocessen, och vi konstaterar att 

denna fokusering till stor del även är gällande vid planeringen av insatserna.  

6.5 Slutsatser 
Enligt vårt socialkonstruktivistiska synsätt är bilden av den äldre socialt konstruerad och den 

skapas utifrån mänskliga föreställningar. En viktig del inom socialkonstruktivismen, vilket vi 

förklarat i teoriavsnittet, handlar om att ställa sig kritisk till självklar kunskap alltså sådant 

som tas för givet. I diskursanalytisk anda, menar vi att språket (i vårt fall texten i 

genomförandeplanerna), bidrar till att forma verkligheten och bilden av den äldre. För att få 

en uppfattning om i vilken utsträckning bilden av den äldre som en unik individ framträder i 

texten vill vi i under denna rubrik ge ett möjligt svar på våra forskningsfrågor.  

Vår första frågeställning handlar om i vilken utsträckning texten i genomförandeplanerna kan 

tolkas som ett uttryck för den äldres önskemål och vanor. Resultatet visar att planerna till stor 

de saknar en personlig prägel och vi ifrågasätter därmed om den äldre har givits inflytande vid 

planeringen. Det är framförallt önskemål och vanor gällande frukosten som framkommer av 

texten. Frånvaron av det som kan tolkas som vanor och önskemål, menar vi, konstruerar en 

bild av den äldre som någon som inte är unik. Samtidigt kan detta tolkas som att de äldres 

önskemål anses som något oviktigt. Det finns dock ett fåtal planer som mer kontinuerligt ger 

en mer detaljerad och personlig beskrivning av hjälpen och i dessa framträder i större 

utsträckning bilden av den äldre som en unik individ som behöver och vill ha hjälpen 

utformad på just sitt personliga sätt. 

Med den andra frågeställningen vill vi besvara från vems perspektiv planerna är skrivna. Ofta 

utgår texten i planen från personalens perspektiv och kan liknas vid en mer 

personalorienterad genomförandeplan.  Denna typ av plan tycks rikta sig till kollegor bland 

annat i form av direkta uppmaningar och beskrivningar av personalens rutiner. Texten i denna 

typ av plan formuleras som fåordiga beskrivningar av vad som ska göras, istället för att 

benämna den äldre vid namn. Denna typ av plan kännetecknas också av att insatserna endast 

radas upp utan närmare beskrivning, de personliga önskemålen lyser därmed med sin 

frånvaro. I denna plan är det uppgifterna som ska utföras som står i fokus och dessutom skulle 

en sådan plan utan svårigheter även kunna passa in på en annan person som är beviljad 

samma insatser (givet att tiderna i planerna inte utgår från de äldres önskemål).  
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Denna typ av plan ger en bild av att personalens synpunkter väger tyngst och i och med detta 

konstrueras inte bilden av den äldre som en självständig individ, som vill och har rätt att vara 

med att påverka hjälpens utformning. 

Det finns dock, även om de är färre, planer som i större utsträckning tyck utgå från den äldres 

perspektiv och som kan liknas vid en mer personorienterad genomförandeplan. Tonen i 

språket speglar då oftare den äldres önskan exempelvis genom formuleringen ”Ingrid vill 

ha…”. Det är tydligt att denna plan är så pass unikt utformad att den endast passar in på den 

person som faktiskt har skrivit under den. De flesta planer utgör dock en blandning av dessa 

två typer, det vill säga innehåller spår av båda. Den personalorienterande planen förekommer 

dock oftare i renodlad form. 

Den tredje frågeställningen handlar om vad genomförandeplanernas innehåll och utformning 

innesluter respektive utesluter. Det som vid analysens gång står tydligt är att 

genomförandeplanens utformning får stor betydelse för vad som är möjligt att skriva. 

Utformningen gör det inte möjligt att skapa en helhetsbild av individen då vissa områden ofta 

inte finns med som exempelvis rubrikerna: ”bakgrund”, ”intressen” och ”hälsotillstånd”.  

Men, även i de fall där utformningen möjliggör en närmare beskrivning av den äldre innebär 

detta inte per automatik att en sådan görs. För oss är det tydligt att utformningen förmedlar 

vad som anses vara viktigt att skriva om (rubriker och utrymme) och därmed konstrueras 

också en bild av den äldre. Vi menar att de utformningar som innesluter rubriker (och därmed 

information) om exempelvis den äldres intressen och sociala behov, i större utsträckning 

förmedlar bilden av den äldre som en unik individ.   

Det är, oavsett utformning, framförallt de fysiska behoven (alltså det den äldre inte längre 

förmår) som står i fokus och sociala, psykologiska och existentiella behov utesluts därmed. 

Även det som den äldre själv, kan och vill vara delaktig i utesluts i texten.  

Genom att använda oss av Roine Johanssons begrepp om standardisering och kategorisering 

har vi försökt att visa på en möjlig förklaring till varför en stor del av genomförandeplanernas 

innehåll är standardiserat, något som i sin tur leder till att en ”hemtjänstmottagare” 

konstrueras. Johansson menar att detta konstruerande, är ett måste för att göra det möjligt för 

organisationen att hantera ärendet, då inte hänsyn kan tas till hela människan. En konsekvens 

av denna standardisering, som vi försökt att belysa ur ett salutogent perspektiv, är att detta kan 

få påverkan på den äldres möjlighet till en Känsla av sammanhang, vilket är något som den 

tidigare forskningen har lyft fram som betydelsefullt för den äldre. 
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7.  Avslutande diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur individen framställs i 

genomförandeplanernas innehåll och utformning. En genomförandeplan med en personlig 

prägel, menar vi, innebär att den äldre har givits möjlighet till inflytande över planeringen av 

hjälpen. De slutsatser vi kommit fram till i stora drag är följande: 

 

 Att planerna till stor del saknar det som kan tolkas och förstås som de äldres 

personliga önskemål och vanor. Det finns dock ett fåtal planer som konsekvent är mer 

personliga till sin karaktär. 

 Att texterna till stor del utgår från personalens perspektiv (en så kallad 

personalorienterad plan), även om ett fåtal planer eller delar av planerna, kan tolkas 

utgå från den äldres perspektiv (en mer personorienterad plan). 

 Utformningen begränsar möjligheten till att ge en helhetsbild av den äldre, då 

betydelsefulla rubriker för detta avseende, helt utesluts. Även då utformningen 

möjliggör en utförlig beskrivning av den äldre, görs inte alltid detta. 

Ovanstående punkter bidrar, enligt vår mening, till att konstruera en bild av den äldre, till stor 

del som en icke unik individ, vars behov och önskemål inte tas hänsyn till vid planeringen. En 

förklaring till att genomförandeplanernas innehåll kan anses vara bristfälligt, kan sökas i den 

kontext som dessa texter skapats i. Här vill vi lyfta fram några av de faktorer som kan påverka 

genomförandeplanernas kvalitet och som kan vara viktigt att ha i åtanke vid bedömningen av 

resultatet.  Exempel på sådant som kan påverka texternas innehåll är om personalen fått 

utbildning i syftet bakom genomförandeplanen, eller om de givits tillräcklig tid att skriva 

planerna. En annan faktor som kan påverka är den arbetskultur som råder på arbetsplatsen 

(Billquist & Johnsson, 2007; Lundström, 2008).  Denna studie ger ingen beskrivning av den 

kontext som genomförandeplanerna har skapats i, men mot bakgrund av det som 

Länsstyrelsen (2009) lyfter fram som en förklaring till innehållets bristfällighet – att 

personalen inte anser sig ha tillräcklig tid att skriva - är det troligt att detta även är gällande i 

Solna stad. 
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Vår studie visar – vilket är anmärkningsvärt - att den standardisering av den äldres behov som 

forskningen visar sker vid handläggningsprocessen även till viss del sker hos utförarna när det 

gäller planeringen av insatserna. Alltså, ett troligt händelseförlopp är att den äldre i första 

ledet inte får den insats hon/han egentligen ville ha, och i andra ledet – där hjälpen ska 

planeras hos utföraren - fråntas möjligheten till inflytande över den beviljade insatsens 

utformning. Således sker enligt oss, i många fall en standardisering i två led. Detta 

resonemang leder enligt oss fram till frågan: Vart tar det individuella behovet vägen? Det som 

enligt socialtjänstlagen är äldreomsorgens uppdrag att tillgodose. 

En tanke som slagit oss under analysen av genomförandeplanerna är att personalen tycks ha 

missförstått syftet med planen. Framförallt då de inte beskriver hur hjälpen ska genomföras 

utan att de snarare tenderar att rada upp insatserna, vilket innebär att uppgiften som ska 

utföras framgår, men det är då inte den äldres önskan som ligger till grund för dessa. När detta 

sker blir inte genomförandeplanen ett verktyg för den äldre att nå inflytande utan endast ett 

arbetsredskap för personalen. Vi menar att genomförandeplanen ska fungera som både den 

äldres verktyg till inflytande samt som ett arbetsredskap, men som det ser ut i dag enligt vår 

studie, ligger tyngdpunkten snarare på det sistnämnda. Om tyngdpunkten till alltför stor del 

ligger på att genomförandeplanen ska vara just ett arbetsredskap (som i princip ska kunna 

ligga i bakfickan på personalen när den befinner sig ute på fältet) finns det enligt oss en risk 

för att planen blir så pass förenklad och standardiserad att den inte längre blir ett instrument 

för den äldre att få inflytande över sin hjälp.  

Vi har konstaterat att planerna inte utgår ifrån ett helhetsperspektiv och att viktig information 

som kan bidra till att få en individuellt utformad hjälp saknas. En genomförandeplan som 

innefattar områden som rör hela människan menar vi kan ses som ett bra intervjumaterial vid 

planeringen av hur hjälpen ska utformas. Här vill vi dock framhålla att det är viktigt att ta 

hänsyn till individens integritet och hur mycket den äldre vill lämna ut om sig själv. I detta 

sammanhang menar vi, i likhet med Carlsson och Nilsson (2009), att det är avgörande att 

personalen kan förklara syftet med planen och vad den personliga informationen ska användas 

till. Genomförandeplanen som intervjumaterial menar vi är extra viktigt i den 

beroenderelation som omsorgsrelationen faktiskt är. Studier visar att äldre omsorgstagare 

sällan uttrycker kritiska åsikter om sin hjälp av rädsla att förlora den hjälp de är beroende av 

(Hammarström, 2002; Möller, 1996). Vi menar att genomförandeplanen kan ses som ett 

instrument att ge tillbaka makt och inflytande till den äldre.  
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Innehållet i genomförandeplanerna speglar inte det som enligt forskningen är viktigt för de 

äldre, nämligen att trots hjälpbehov få behålla sina vardagsrutiner och att bli behandlad som 

en unik individ (From, 2007; Harrefors, 2008 ). Vidare önskar många äldre information om 

när hjälpen ska ges, vad hjälpen innehåller och av vem hjälpen ska ges ( Janlöv et al. 2005; 

Wikström, 2005).Vi menar att genomförandeplanen mycket väl kan fungera som ett redskap 

och ett steg i ledet för att uppnå detta. Genom att låta det salutogena synsättet genomsyra 

planens utformning och innehåll, skulle planen även kunna bidra till en ökad Känsla av 

sammanhang. Detta genom att i planen ta hänsyn till sådant som skapar begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet, vilket förutsätter att man ser till hela människan.  

Vi vill framföra att det finns för- och nackdelar med den metod vi har valt att använda oss av. 

Fördelen med vår metod är att vi som Billquist och Johnsson (2007) framhåller, genom att 

studera dessa texter har kunnat belysa hur klienter, i detta fall äldre hemtjänstmottagare 

konstrueras. Vi har inte heller kunnat påverka materialet, utan materialet har skapats i sitt 

naturliga sammanhang, vilket minimerar risken för forskareffekter. Vidare kan vi med hjälp 

av vår metod få fatt i personalens föreställningar om äldre, som kanske inte framkommit på 

samma sätt vid exempelvis en intervju. För att mer säkert kunna uttala oss om det verkligen är 

de äldres egna önskemål som framträder i planerna, hade vi haft fördel av att även kunna 

intervjua de äldre. En annan nackdel är att vi med vår metod endast kan få syn på det som 

framträder i planerna och vi är medvetna om att detta inte behöver säga något om hur det 

förhåller sig i praktiken – kanske är det så att de äldre faktiskt har inflytande i den dagliga 

omsorgen och att personalen alltid tillfrågar den äldre efter dennes önskemål. Dock, med en 

socialkonstruktivistisk syn på verkligheten kan bilden som framträder i 

genomförandeplanerna förstås som något skapat utifrån mänskliga föreställningar. Därmed 

kan vår studie säga något om den syn som omsorgspersonalen och den som utformar 

dokumenten (även om detta sker omedvetet) faktiskt har på äldre människor, vilket troligtvis 

även i viss mån påverkar deras handlingar i praktiken. 

De frågor som har väckts under arbetet med denna uppsats är dels hur den ultimata 

genomförandeplanen ska se ut, dels hur den ska kunna användas i det dagliga arbetet. För att 

kunna besvara dessa frågor är det betydelsefullt att intervjua både de äldre och 

omsorgspersonalen vilket kan ses som vårt förslag till vidare forskning. 
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Avslutningsvis hoppas vi att vårt resultat kan vara till nytta för berörda 

hemtjänstverksamheter, genom att både lyfta fram så kallade ”goda exempel” men även det 

som vi anser vara bristfälligt i genomförandeplanernas innehåll. Som vi beskrivit tidigare är vi 

medvetna om att vårt urval på 24 genomförandeplaner inte statistiskt kan generaliseras till 

hela Solna stad, men anser att det kan ge en fingervisning om hur kvaliteten på planerna ser ut 

(särskilt då utformningen är densamma oavsett antalet undersökta genomförandeplaner). Vi 

tror inte heller att resultatet är något specifikt för just den undersökta kommunen utan att det 

kan vara gällande även i andra verksamheter i liknande kontext. Vår förhoppning är således 

att vår studie ska kunna bidra med värdefull kunskap som kan utveckla och förbättra 

hemtjänstens arbete med genomförandeplaner samt att detta i förlängningen skall ge de äldre 

ett ökat inflytande över äldreomsorgens hjälpinsatser. 
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Bilaga 1 

 

Matris 1 

Hur beskrivs den äldres hjälpinsatser i genomförandeplanerna? 

Kundnr Hur är målsättningen 
formulerad? 

Finns exempel i texten som kan tyda på att det är den äldres 
personliga önskemål och vanor som ligger till grund? 
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Bilaga 2 

Matris 2 

Vem riktar sig texten till och från vem utgår den? 

Vilka av den äldres behov lyfts fram i genomförandeplanerna? 

Vad skrivs det inte om i genomförandeplanerna? 

 

Kun
dnr 

Vilke
n 
riktni
ng 
har 
språk
et? 

Framträ
der 
existent
iella, 
sociala , 
och 
psykolo
giska 
behov? 
 

Framgår 
fysiska 
behov, 
och 
hälsotills
tånd? 

Framg
år 
social 
situati
on? 

Framg
år 
livshist
oria/ 
bakgru
nd 

Framg
år 
intres
sen? 

Beskrivs 
dygnets 
alla 
hjälpins
atser? 

Beskriv
s den 
äldres 
delakti
ghet i 
insatse
rna? 

Vilka 
rubriker 
och 
vilket 
utrymme 
finns i 
utformni
ngen? 
 

Övr
igt 

           

           

           

           

           

           

           

 


