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Förord

D
en här rapporten handlar om DIALOGEN – en långsiktig strategi för en inno-
vativ, sammanhållen och hållbar socialtjänst. Det kan låta och se ut som många 
vackra, och ibland lite krångliga, ord när vi talar om Dialogen. Men den process 
som startades för fyra år sedan handlar om något mer än ord; den handlar om att 

förverkliga en gemensam vision om Sveriges bästa socialtjänst.
För att kunna stärka medborgarnas livskvalitet och hälsa, behöver det vi dagligen utför 

både vara och upplevas som meningsfullt, hanterbart och begripligt. Och inte bara för med-
borgarna utan också för var och en av oss som har en funktion inom socialtjänsten. Vi har 
det viktigaste arbete någon kan ha! Därför behöver vi tänka på hur vi ser på och bemöter 
varandra som medarbetare, något som inte minst blir uppenbart när vi säger att vi dessut-
om ska arbeta innovativt, sammanhållet och hållbart.

Den skrift du nu håller i dina händer visar hur processen har gått hittills. Visionen har 
börjat ta form. Ord har blivit verklighet. Vi har mer att vara stolta över i dag än i går. Låt 
denna rapport bli en inspiration för vad vi kan åstadkomma framöver.

Ola Nilsson
Ordförande i socialnämnden

Cecilia Hjorth-Attefall
Ordförande i äldrenämnden
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Introduktion till 
rapporten och dess författare
Den här rapporten är en sammanställning av två års arbete med ett gemensamt förändrings-
program för Socialtjänsten som vi valt att kalla DIALOGEN. Arbetet med DIALOGEN initie-
rades under hösten 2012. Den första rapporten belyste arbetet under de två första åren, 2013 
och 2014. Rapporten hade titeln ”100 initiativ med arbetet från DIALOGEN” och syftade till 
att lyfta fram den bredd av förbättringsarbeten som initierats under den första tiden.  Denna 
andra rapport omfattar åren 2015 och 2016. Rapporten är jämfört med föregående rapport 
mer fördjupad och fokuserar därför på ett urval av tio stycken förbättringsarbeten. De aktuel-
la förbättringsarbetena i denna rapport har sammanställts av de forskare som har följt arbetet 
med DIALOGEN. Uppdraget har varit att belysa nyttan och värdet för medborgaren. 

Genom att lyfta fram medborgarperspektivet blir denna rapport också en utvärdering av i 
vilken utsträckning arbetet med DIALOGEN skapar det mervärde för medborgaren som varit 
en av de bärande principerna. I flera kapitel lyfts också medarbetarens syn på det aktuella 
förbättringsarbetet fram med syfte att visa på vilken roll delaktighet i genomförandet betyder 
för utfallet av ett förbättringsarbete.

Arbetet med DIALOGEN kommer att pågå fram till 2018, vilket innebär att nästa rapport 
kommer avse perioden 2017-2018, men också vara en sammafattande rapport av arbetet i sin 
helhet. Rapporten är planerad till hösten 2018 med titeln ”En sammanhållen socialtjänst”.  

Den här rapporten är uppdelad elva kapitel. Varje kapitel börjar med en kort sammanfatt-
ning av innehållet. I anslutning av varje kapitel finner ni såväl referenslistor ssom slutsatser för 
varje kapitel. För vart och ett av kapitlen har de forskare som följt och utvärderat arbetet med 
DIALOGEN varit huvudförfattare. Det är också de som ansvarat för arbetet med att genom-
föra och sammanställa de olika utvärderingar som redovisas i de olika kapitlen. Till varje 
kapitel finns också ett antal medförfattare som i huvudsak består av medarbetare som på olika 
sätt arbetet nära forskarna och på det viset bidragit till förankring och lärande i det aktuella 
förbättringsarbetet. 

Det första kapitlet syftar till att ge dig som läsare en bakgrund kring arbetet med DIALO-
GEN. Bland annat redovisas olika bärande perspektiv, men du får också en inblick kring syfte, 
målsättningar och organisering av DIALOGEN. 

De resterande tio kapitlen är som nämnt tidigare ett urval av genomförda förbättringsar-
beten där vi med stöd av forskare har valt att mer fördjupat belysa värdet för medborgaren 
utifrån arbetet med DIALOGEN.  

IN
T

R
O

D
U

K
T

IO
N



5 Dialogen en l ångsiktig strategi för att utveckl a en innovativ sammanhållen och hållbar socialtjänst

Flera av kapitlen fokuserar på övergångarna mellan olika verksamheter i socialtjänsten och hur 
vi kan förbättra dessa övergångar med fokus på medborgarens resurser och förmågor. Ett av 
kapitlen fokuserar exempelvis på hur man kan involvera nätverket runt barnet i utredningsar-
betet i ett barnavårdsärende. Med detta arbetssätt involveras viktiga aktörer runt barnet redan 
i utredningen och gränsen mellan vad som är utredning och insats förs närmare varandra. 
Ytterligar exempel är de två kapitel i boken som fokuserar på övergången mellan myndighets-
utövning och utförande verksamheter.

I dessa förbättringsarbeten prövas former som ger medborgaren möjlighet att i större 
utsträckning påverka utformningen av olika insatser. Nyckeln till framgång är ett gemensamt 
förhållningssätt och arbetssätt hos den som fattar myndighetsbeslutet och den verksamhet som 
har att utföra insatsen.

Ytterligare ett tema som genomsyrar de olika kapitlen är medarbetarnas delaktighet som en 
förutsättning för ett framgångsrikt förbättringsarbete. Ett sådant exempel utgörs av det kapitel 
som fokuserar på hur man med fokus på ständiga förbättringar (systematiskt arbete med att 
löpande genomföra förbättringar) kan både skapa delaktighet bland medarbetare, men även 
öka fokuseringen på att göra rätt saker utifrån ett medborgarperspektiv. En annan aspekt av 
medarbetarnas delaktighet utgörs av det multiprofessionella arbetet. Flera kapitel visar på be-
tydelsen av att mötas mellan professioner och verksamheter kring gemensamma arbetssätt och 
hur detta skapar förutsättningar för reflektion och lärande.Rapporten avslutas med en beskriv-
ning av hur arbetet med DIALOGEN fortlöper inför kommande verksamhetsåren 2015-2018.

IN
T

R
O

D
U

K
T

IO
N



6 | 10 FÖRBÄTTRINGAR

Författare
Marie Alfredsson, socionom, biståndshandläggare, projektledare för införandet av rambeslut, 
äldreomsorgen, Jönköpings kommun.

Martina Boström, folkhälsovetare, fil.dr i gerontologi, Lektor vid Institutet för gerontologi, 
Hälsohögskolan, Jönköpings University.

Ulrika Börjesson fil.dr i Välfärd och Socialvetenskap, Lektor vid Avdelningen för beteendeve-
tenskap och socialt arbete, Hälsohögskolan, Jönköpings University.

Karl Gudmundsson, Socialdirektör vid Socialförvaltningen, Jönköpings kommun. Ingår i 
REKO-gruppen för samverkan mellan Region Jönköpings län. Karl är också ordförande i För-
eningen Socialchefer i Sverige (FSS).

Kristina Ekberg, social omsorg, Utvecklingsledare. Enheten för projektledning och verksam-
hetsutveckling i Jönköpings Kommun.

Elin Ekström, MSc sociologi, Jönköping Academy, Jönköping University. 

Marie Ernsth Bravell, leg. sjuksköterska, fil.dr och docent i gerontologi, äldrestrateg i Jönkö-
pings kommun.

Carl Fägerås, Socionomutbildningen Hälsohögskolan, Jönköping University.

Kristina Hansson, fritidsledare, anhörigkonsulent i Jönköpings kommun.

Lisa Havskog, Socionomutbildningen Hälsohögskolan, Jönköping University.

Anette Johansson, Leg Arbetsterapeut, fil.mag. Arbetsterapi, projektledare för projektet utö-
kad hemrehabilitering, Jönköpings kommun. 

Cecilia Johansson, fil kand. projektledare för projektet hälsofrämjande förhållningssätt i boen-
destöd, Jönköpings kommun. 

Ann Britt Karlsson, socionom, fil.dr Statsvetenskap.

Marie Kemi, leg. sjukgymnast, Medicinskt ansvarig för rehabilitering, Jönköpings kommun.

Eva Telander, socionom, anhörigkonsulent i Jönköpings kommun.

F
Ö

R
F

A
T

TA
R

E



7 Dialogen en l ångsiktig strategi för att utveckl a en innovativ sammanhållen och hållbar socialtjänst

Hanna Westling, statsvetare, fil. Mag i mänskliga rättigheter, biståndshandläggare, projektle-
dare för införandet av rambeslut, äldreomsorgen, Jönköpings kommun.

Helena Ågren, leg. sjukgymnast, projektledare/samordnare i social omsorg, socialtjänsten/äld-
reomsorgen, Jönköpings kommun.

Stefan Österström, Utvecklingschef samt biträdande Socialdirektör, Redaktör för rapporten 10 
förbättringar, Jönköpings kommun. 

F
Ö

R
F

A
T

TA
R

E



8 | 10 FÖRBÄTTRINGAR



9 Dialogen en l ångsiktig strategi för att utveckl a en innovativ sammanhållen och hållbar socialtjänst

Kap. 1 En långsiktig strategi ................................................ 11

Kap. 2 Hälsofrämjande förhållningssätt i boendestöd .......... 23

Kap. 3 Rambeslut ................................................................. 41

Kap. 4 Hemteam .................................................................. 61

Kap. 5 Utökad Hemrehabilitering ........................................ 77

Kap. 6 Tillsammans gör vi skillnad ...................................... 95

Kap. 7 Ständiga förbättringar ..............................................115

Kap. 8 Stärka tryggheten i flytt till särskilt boende ..............133

Kap. 9 Uppsökande verksamhet och anhörigstöd ................153

Kap. 10 Migration och bemötande ........................................ 175

Kap. 11 Kompetensutveckling och lärande ............................187

Innehåll

IN
N

E
H

Å
L

L



10 | 10 FÖRBÄTTRINGAR



11 Dialogen en l ångsiktig strategi för att utveckl a en innovativ sammanhållen och hållbar socialtjänst

Kapitel 1 

En långsiktig strategi
Stefan Österström och Karl Gudmunsson

Socialnämnden respektive äldrenämnden i Jönköpings kommun antog
2012-09-19 en strategi för en sammanhållen, innovativ, långsiktig och 
hållbar socialtjänst. Enligt den tidsplan som nämnderna antog ska strategin
gälla för en period av sex år fram till 2018. Strategin kallas DIALOGEN och 
kan beskrivas som ett förändringsprogram med fokus på att byta perspektiv 
och genomföra systematiska förbättringsarbeten. DIALOGEN fokuserar på 
att utveckla processer och flöden som alternativ till omfattande organisato-
riska förändringar. I detta kapitel kan du ta del av syftet med DIALOGEN 
samt få en redovisning av bärande idéer och övergripande målsättningar.
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Inledning
Dialogen handlar om att utveckla systematiska arbetssätt som utgår från medborgarens behov 
och med fokus på verksamhetens kvalitet. För att lyckas måste arbetet med DIALOGEN ge-
nomföras på ett sådant sätt att medborgarens behov kan omsättas i förbättringar som möjlig-
görs genom engagerade medarbetare. DIALOGEN handlar bland annat om att stärka lokala 
initiativ från medarbetare och ta tillvara kunskaper genom att stödja erfarenhetsutbyte och ett 
organisatoriskt lärande. DIALOGEN måste inkludera alla medarbetare och ledare i organisa-
tionen för att uppnå resultat som kan ställas i relation till medborgarens behov. DIALOGEN 
som utvecklingsstrategi har följande syften:

• Ökad fokusering på det arbete som skapar värde för brukare och medborgare

• Förbättrad standardisering, dvs. bygga upp fler gemensamma processer där man 
kan dra nytta av att fler agerar på samma sätt. För att kunna standardisera behöver 
verksamhetens processer beskrivas, dokumenteras och accepteras

• Förbättra arbetet med att identifiera slöserier, dvs. sådant som inte bidrar till att lösa 
en arbetsuppgift eller inte bidrar med ett värde för medborgaren

• På ett systematiskt sätt pröva och följa upp olika åtgärder i syfte att förbättra 
verksamhetens processer och kvalitet

• Tillgodose nuvarande och förändrade behov med tillgängliga ekonomiska  
resurser

DIALOGEN handlar om att stärka socialtjänstens förmåga att arbete med förbättringar i de 
verksamheter som dagligen möter medborgarna. Metoderna för att arbeta med förbättringar 
av verksamhetens kvalitet måste vara följsamma och inte vara allt för omfattande i sin utform-
ning. Det är därför viktigt att medarbetare på enskilda enheter kan utgå från problem och 
störningar i vardagsarbetet som potentiella förbättringsområden. Att arbeta problembaserat 
med metoder, som på ett enkelt sätt kan minska onödigt arbete och leda till att mer tid friläggs 
till värdeskapande arbete är centrala delar i DIALOGEN. Vidare är det viktigt att strategin bi-
drar till att medarbetare och medborgare upplever en känsla av sammanhang. Att leda arbetet 
med DIALOGEN kräver mod i att våga ta beslut där man stegvis förändrar, tar bort och gör 
om. 

DIALOGEN har fokus på att göra bättre, vilket också just innebär att man måste förändra. 
Att hantera förändringsprocesser i organisationen är därmed också en del av att utveckla verk-
samhetens innehåll, något som bland annat kräver långsiktighet och ett tydligt ledarskap.
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Med sikte på framtida utmaningar
DIALOGEN tar sikte på framtidens utmaningar som en drivkraft för utveckling. Den fram-
tida socialtjänsten måste förhålla sig till flera omfattande förändringar. Några av de framtida 
utmaningar som socialtjänsten har att väga in i ett långsiktigt utvecklingsarbete kan samman-
fattas på följande sätt:

• Medborgarnas förändrade efterfrågan med ökat krav på inflytande

• Förändrade behov hos medborgaren i takt med en förändrad, befolkningsutveckling

• Den framtida kommunala ekonomin

• Svårare att rekrytera arbetskraft

• Ökad transparens inom kommunal verksamhet

• Utökat kommunalt ansvar och ökad specialisering

• En sammanhållen effektiv socialtjänst som tillvaratar organisationens 
synergieffekter

• Behovet av lokaler och bostäder för socialtjänstens verksamheter och målgrupper

• Behov av nya boendeformer och arbetssätt

Gemensamt med alla dessa förändringar är att de alla kommer att göra sig allt mer påtagliga 
under kommande år. Idag kan vi redan se hur flera av dessa framtida trender redan är reella 
utmaningar som socialtjänsten har att hantera. En demografisk förskjutning fram till 2030 
kommer också innebära att vi kommer behöva anta framtida utmaningar utan resursökningar 
i organisationen. Ska vi möta framtiden med de sätt att arbeta som vi idag har i socialtjänsten 
kommer det att kräva ansenliga resursökningar som inte kommer kunna mötas upp med ökade 
skatteintäkter.

Sammantaget råder i dag en konsensus kring att välfärdens finansieringsekvation inte kom-
mer att fungera utan omfattande förändringar. DIALOGEN är det förändringsprogram som 
ska möjliggöra att denna omställning påbörjas medan förutsättningar finns för att genomföra 
succesiva, hållbara och systematiska förbättringar. Redan nu ser vi också att den framtida 
socialtjänsten har en annan miljö att förhålla sig till vad gäller krav på fungerande samverkan 
med andra organisationer. Att gå från ord till handling vad gäller att arbeta med samverkan 
syns tydligt i de nationella krav på samordning som ställs mellan olika huvudmän. Det åter-
speglar sig också i medborgarnas behov av en fungerande och sammanhållen vård och omsorg. 
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Nationella utgångspunkter vad gäller 
utvecklingsarbete i socialtjänsten

När det gäller utvecklingsarbetet i socialtjänsten finns två bärande perspektiv som en strategi 
för utveckling har att förhålla sig till. Det ena perspektivet är reglerat i författningar föreskrif-
ter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och 
det andra perspektivet rör behovet av att utveckla socialtjänsten i riktning mot en evidensbase-
rad praktik. 

Ett gemensamt ledningssystem för kvalitet
Det första perspektivet utgår från att socialtjänsten ska säkerställa att det finns ett ledningssys-
temför kvalitet. Socialstyrelsen har sammanställt föreskrifter kring socialtjänstens ansvar att 
utveckla ett ledningssystem. Systemet ska bestå av rutiner och processer som är styrande för 
verksamheten så att den bidrar till att säkerställa en god kvalitet. De processer som beskrivs 
ska röra sådan verksamhet som omfattas av; 31 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 6 § I 
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 3 kap 3 § stycket 
socialtjänstlagen (2001:453). Föreskrifterna skall även tillämpas i det systematiska patientsä-
kerhetsarbetet som vårdgivare ska bedriva enligt 3 kap. patientsäkerhetslagen (2010: 659). Ett 
ledningssystem för kvalitet ska också innehålla beskrivningar för hur socialtjänsten arbetar 
med verksamhetens mål samt hur man omsätter avvikelser och riksbedömningar i arbetet med 
att utveckla verksamhetens kvalitet.

Även om DIALOGEN har ett mer omfattande syfte ska arbetet med DIALOGEN utformas 
på ett sådant sätt att det ska kunna likställas med förvaltningens ledningssystem för kvalitet. 
Inom ramen för DIALOGEN är bland annat arbetet med processkartläggningar en av fler 
bärande delar med en tydlig koppling till utvecklingen av ett ledningssystem för socialtjäns-
ten. Att arbete med ett ledningssystem för kvalitet är också en kompetensfråga. Professionella 
innehar genom olika grundutbildningar olika ämneskompetenser. Förbättringskompetens 
utgör idag ett ytterligare kompetensområde som på sikt måste komplettera den professionella 
kunskapen för att socialtjänsten ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt. För att säkerställa att 
metoder och rutiner fungerar i verksamheten måste kunskaper om förbättringar omsättas på 
ett metodiskt sätt för att kunna följa upp verksamhetens kvalitet och innehåll. 

Det evidensbaserade perspektivet
Det andra perspektivet att förhålla sig till handlar om den evidensbaserade praktiken. Evi-
densbaserad praktik bygger på fyra bärande områden som sammantaget ska ge evidens för hur 
socialtjänsten arbetar eller borde arbeta. Det första området handlar om att ta tillvara på bästa 
möjliga kunskap. Till detta kan räknas forskningsresultat eller kunskapsöversikter. Området 
bygger på metoder, arbetssätt eller viktiga inslag i verksamheten som socialtjänsten måste ta 
hänsyn till i genomförandet och utformningen av olika insatser. Med stöd av forskning kan 
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metoder kritiskt belysas och prioriteringar av arbetssätt förenklas. Det andra området rör 
de professionellas kunskaper. Det handlar om att professionella har ett ansvar i att utveckla 
kunskaper genom att systematiskt följa upp och bygga lokal evidens kring framgångsrika sätt 
att arbeta. De professionella har ett ansvar att gå från ”ad hoc-lösningar” till att systematiskt 
följa och omsätta de rutiner man valt att arbeta utifrån. Det tredje området handlar om att ta 
tillvara på den enskildes kunskaper.

Trots metoder med god evidens måste man göra en samlad bedömning kring vad som kan 
vara funktionellt för den enskilde individen. Här kan hans eller hennes tidigare erfarenheter 
göra att man väljer en viss metod eller sätt att arbete. Det fjärde området utgör en ram runt de 
andra tre. Det området handlar om kontext och sammanhang. Med detta menas att utifrån 
situationen göra en sammantagen värdering av vad som är det bästa alternativet. Omsätts en 
evidensbaserad praktik inom socialtjänsten finns en rad utmaningar att anta kring hur social-
tjänsten idag arbetar med att utveckla verksamheternas kvalitet och innehåll. Socialtjänsten 
måste utvecklas mot att i sitt arbete med omsorg, vård och socialt arbete vara mer systematisk 
i tillämpning av metoder, men också utveckla och säkerställa att metoder används i verksam-
heten. 

DIALOGEN som utvecklingsstrategi
Kopplingen mellan en evidensbaserad praktik, ett ledningssystem för kvalitet och arbetet med 
DIALOGEN som en utvecklingsstrategi är mycket tydliga. Inom ramen för DIALOGEN ryms 
strategier för hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas i verksamheten med koppling till 
de bärande principerna kring en evidensbaserad praktik I denna rapport kan du exempelvis ta 
del av hur ständiga förbättringar initierats inom ramen för DIALOGEN. Vidare finns priorite-
rade målsättningar kring hur socialtjänsten ska arbeta för att utveckla den kompetens som är 
nödvändig för att kunna leda och genomföra förbättringar i verksamheten, vilket tangerar ett 
av syftena med DIALOGEN. 

Ytterligare ett syfte med DIALOGEN som är i linje med en evidensbaserad praktik och 
tankarna kring ett ledningssystem för kvalitet rör flöden och processer. Sedan DIAOLGEN 
initierades 2013 så har arbetet med att kartlägga och dokumentera gemensamma flöden och 
processer varit ett löpande arbete. Under 2016 kunde samtliga nu dokumenterade processer 
kopplas samman i ett digitalt ledningssystem där medarbetare och chefer på ett enkelt sätt hit-
tar aktuella och uppdaterade processer. Samtidigt har vi också kunnat sjösatta ett gemensamt 
arbetssätt för hur utbildningar organiseras och genomförs i socialförvaltningen. Inom ramen 
för detta arbete har bland annat mer utbildning kunnat distribueras via webbfilmer samt det 
arbetsplatsnära lärandet förstärkts. Det här sättet att arbeta med utbildning har också inne-
burit ett flexiblare sätt att ge introduktion till nyanställda medarbetare och vikarier. Det har 
också ökat samordningen i förvaltningen vad gäller vilka utbildningar som kan vara gemen-
samma och hur olika kompetenser kan användas inom flera verksamhetsområden. 

En central del i ett ledningssystem rör organisationens förmåga att se avvikelser i verksam-
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heten som en grund till förbättringar. I detta fall handlar det om att gå från ett syndabock-
stänkande kopplat till enskilda individer till att uppfatta enskilda avvikelser som symtom på 
systematiska fel eller så kallade systemfel. Utifrån detta perspektiv är det positivt att kunna 
konstatera att ett resultat av arbetet med ständiga förbättringar har inneburit att benägenheten 
att rapportera och arbeta med avviklser har ökat väsentligen i antal, men även fått en sprid-
ning inom alla verksamhetsområden. Samma gäller hanteringen av synpunkter från medborga-
re där dokumentationen ökat med 300 % mellan åren 2013-2015. Arbetet med att sammataget 
dokumentera mål och det systematiska kvalitetsarbetet har också stärkts. Lokala resultat- och 
kvalitetsberättelser sammanställs på samtliga enheter från verksamhetsåret 2015, vilket också 
är en effekt av att förvaltningen byggt en tydligare struktur och systematik kring mål, resultat 
och uppföljning. Inom ramen för detta arbete görs även egenkontroller och kvalitetsrevisoner 
årligen sedan 2014. Hanteringa av allvarliga händelser (bland annat Lex Sarah) har ytterligare 
stärkts genom en samordning av gemensam stab och ledning. 

Sammantaget har också arbetet med balanserad styrning inneburit en tydligare redovisning 
av verksamhetens resultat. Genom att ta del av nämndernas årliga verksamhetsberättelser kan 
man sedan 2014 konstatera att förvaltningen inom flera resultatområden skiljer ut sig mot jäm-
förbara kommuner och kan även uppvisa ”trender” av årligen förbättrade resultat. Inom ramen 
för detta kan man bland annat lyfta fram goda och förbättrade resultat från olika medborgar-
undersökningar inom såväl Individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionshinderomsorg 
samt hälso- och sjukvård.

Med fokus på medborgaren
Inom DIALOGEN har vi alltmer kommit att landa i det gemensamma och förenande saluto-
gena synsättet. När stöd, omsorg och behandling skall ges ska det ske på ett sådant sätt att 
det frigör och utvecklar medborgarens möjlighet att leva ett värdigt liv samt ge en känsla av 
sammanhang. Detta innebär att beviljat stöd ska stärka den enskildes behov av meningsfull-
het, begriplighet och hanterbarhet. Denna viljeinriktning kommer att utmana mycket av det 
som idag utgörs av detaljstyrning i beslut, regler, rutiner och arbetssätt. .

Ett salutogent förhållningssätt
Ett salutogent arbetssätt bygger på tankegången att socialtjänsten ska göra allt som står i dess 
makt för att stärka medborgarens känsla av sammanhang. Detta perspektivbyte ges samfällt 
stöd ifrån de lagstiftningar som styr våra olika verksamheter. Socialtjänstlagen som säger att 
”verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet”, från 
hälso-och sjukvårdslagen som säger att ”vården ska ges med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilde människans värdighet” samt ifrån Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade som säger; ”verksamheten skall vara grundad på respekt för den en-
skildes självbestämmande och integritet.” Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges 
inflytande och medbestämmande över insatser som ges. 
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Det salutogena begreppet myntades av den medicinska sociologen Aaron Antonovsky. Be-
greppet är en sammansättning av det latinska ordet salus och det grekiska ordet genesis. Salus 
betyder hälsa, genesis ursprung och tillblivelse. Det salutogena begreppet handlar om hälsans 
ursprung och framförallt om varifrån vi får kraften att uthärda svårigheter i livet. Svaret på 
denna fråga är enligt Antonovskys teori en stark känsla av sammanhang. Denna känsla består 
av tre komponenter; meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. 

Bärande begrepp i det salutogena arbetet
Meningsfullhet är en motiverande komponent och en upplevelse att ha mening i livet. När en 
människa med hög grad av meningsfullhet möter svårigheter betraktar han/hon åtminstone en 
del av dessa som utmaningar värda att satsa energi och engagemang på.
Människor som inte anser sig ha något att leva för och någon att leva med upplever inte bara 
meningslöshet, de uppfattas som uppgivna och hjälplösa. 

Begriplighet är en upplevelse av att förstå sig själv, sin omgivning och sin tillvaro samt att 
vara förstådd. Begriplighet är en kognitiv komponent som syftar på i vilken utsträckning vi 
upplever yttre och inre stimuli. Med begriplighet följer struktur, ordning, kontroll, förutsäg-
barhet, trygghet och möjlighet att fatta kloka beslut. Människor som saknar begriplighet kan 
uppleva kaos, oro, rädsla och hjälplöshet.

Hanterbarhet är en handlingsinriktad komponent och en upplevelse av att genom tillgång 
till egna och andras resurser kunna möta de krav som olika situationer ställer. En människa 
med hanterbarhet har balans mellan de belastningar man är utsatt för och de resurser som 
står till förfogande. Hanterbarhet är beroende av att individen kan, vill, vågar och får använ-
da egna och andras resurser. Obalans relaterat till hanterbarhet kan handla såväl om att vara 
utsatt för alltför stora belastningar som att ha ett överskott av resurser vilka inte alls tas till 
vara. I det ena fallet, vid alltför stora belastningar och uppgifter som är oss övermäktiga svarar 
vi med negativ stress och frustration. 

Ledningsförklaring med utgångspunkt 
i medborgarens resurser och förmåga
Det salutogena förhållningssättet handlar ytterst om modet att som medarbetare våga ställa 
frågan till sig själv om det som jag gör i mitt dagliga arbete i mötet med medborgaren frigör 
och utvecklar enskildas och gruppers egna resurser samt skapar en känsla av sammanhang. 
Men det handlar också om att det politiska och det förvaltingsmässiga ledarskapet vågar och 
har mod att ställa samma frågor i det egna ledarskapet respektive i att våga formulera visioner, 
mål, resursfördela samt sätta avgifter som stärker en känsla av sammanhang och tar riktning 
mot en värdestyrning som inkluderar ekonomistyrning och inte som vi haft det i offentlig sek-
tor under väldigt lång tid dvs. tvärtom. 

Socialförvaltningen har för att säkra alla områden inom DIALOGEN formulerat en led-
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ningsförklaring där resan till ett perspektivbyte för medborgarens känsla av sammanhang har 
formulerats som följer:

”Vi utgår ifrån medborgarens egen förmåga och resurser för att främja hälsa. 
Det vi tillsammans åstadkommer ska upplevas som meningsfullt, hanterbart 
och begripligt.Ska vi kunna stärka medborgarens egen förmåga och resurser 
behöver vi utveckla en socialtjänst som arbetar innovativt, sammanhållet och 
hållbart: 
 Innovativa lösningar skapas i de möten som utgår från behoven och där 
medborgaren är en aktiv medskapare. Innovationer utmanar nuvarande ar-
betssätt och metoder genom att ifrågasätta det som är gängse och se möjlighe-
ter med ett nytt sätt att tänka. 
 För medborgaren ska det inte finnas organisatoriska eller professionella 
gränser som förhindrar sammanhållna processer och flöden. En sammanhållen 
socialtjänst utgår från helhetssyn, där medborgaren och professionen utifrån 
bästa tillgängliga kunskap möts i ett gemensamt sammanhang. 
 En hållbar socialtjänst tar tillvara på verksamheternas olika kompetenser, 
kunskaper och förmågor. En hållbar socialtjänst är anpassad till resurser och 
ramar som avgränsar verksamheternas mål och uppdrag.”

Organisering av arbetet med DIALOGEN
Socialtjänsten har sedan hösten 2012 arbetat med att skapa en fungerande organisation kring 
arbetet med DIALOGEN. Organiseringen är gemensam för hela socialtjänsten och där den 
politiska ledningen ingår. Respektive nämnds presidium (socialnämnd och äldrenämnd) utgör 
styrgrupp för DIALOGEN tillsammans med ordförande och 2:e vice ordförande i de tre 
områdesnämnderna. Styrgruppen leds av förvaltningsledningen.  Syftet med styrgruppen är att 
säkerställa en fortsatt politisk ledning och insyn i arbetet med DIALOGEN. 

Förvaltningens ledningsgrupp är ledningsgrupp för DIALOGEN och har som uppdrag att 
löpande stå för prioriteringar, ledning och resursfördelning. Ledningsgruppen har också ansett 
det viktigt att direktunderställda chefer knyts till att arbeta med ledning och styrning av DIA-
LOGEN. Därför har en grupp bildats som fått benämningen; arbetsgruppen. I arbetsgruppen 
har förvaltningens ledningsgrupp, funktionernas områdeschefer, chefer för myndighetsenhe-
ten, samt de enhetschefer som är knutna till stab och ledning ingått. Till gruppen har också en 
kommunikatör varit knuten

Arbetsgruppens uppdrag är att säkerställa en effektiv samordning och koordinering av det 
arbete som ska genomföras. Denna har grupp har också valt att arbeta efter principerna om 
ständiga förbättringar. För detta finns inom gruppen fyra stycken förbättringsgrupper med syfte 
att fokusera på gemensamma flöden och processer rörande: mänskliga rättigheter och likabe-
handling, verksamhetsstöd, personalförsörjning och hälsa, samt resursfördelning och lokalför-
sörjning. Arbetet med DIALOGEN har förankrats löpande inom ramen för facklig samverkan.
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Förankringsarbete kring en gemensam utvecklingsstrategi
Under 2013 utökades samordningen av arbetet med DIALOGEN ytterligare. Flera olika 
så kallade chefsdagar genomfördes på kort tid. Dessa vände sig till de cirka 180 chefer som 
arbetar i socialtjänsten. Dessa tillfällen fokuserade på att förankra arbetet med DIALOGEN 
i verksamheten. Cheferna i förvaltningen fick i uppdrag att involvera medarbetare i att ge 
förbättringsförslag. De insamlade förbättringsförslagen utgick från ett gemensamt informa-
tionsmaterial som fokuserade på framtida utmaningar för socialtjänsten. Förankringsarbetet 
resulterade i att 1500 förbättringsförslag kunde samlas in från förvaltningens alla verksamhe-
ter under våren 2013.

En sammanställning av förslagen pekade på att det fanns tydliga gemensamma teman som 
återkom oavsett verksamhetsområde. De olika förbättringsförslagen har sedan dess utgjort 
viktiga områden för prioriteringar av initiativ och förbättringar.  Under hösten 2013 fattade 
ledningsgruppen beslut om att förstärka samordningen kring DIALOGEN genom att perma-
nent skapa en så kallad chefs- och stabgrupp. Till denna grupp knöts samtliga chefer, fackliga 
företrädare och nyckelpersoner i stab och ledning. Sammantaget utgörs gruppen av cirka 220 
medarbetare i förvaltningen som sedan januari 2014 träffas kontinuerligt under året kring det 
gemensamma utvecklingsarbetet. Denna grupp har bland annat som syfte att stärka den inter-
na kommunikationen och öka involveringen i arbetet med DIALOGEN. Under 2016 har också 
liknande träffar initierats vad gäller personal som arbetar med myndighetsutövning inom soci-
altjänsten. Även dessa medarbetare har identifierat möjliga gemensamma förbättringsområden 
som priorterats i det fortsatta förbättringsarbetet. Bland annat handlar det om tydligare och 
mer omfattande strategier rörande personalförsörjning. 

Under 2014 fattade ledningsgruppen beslut om en ny organisation för en gemensam stab och 
ledning. Detta innebär att inom befintliga ramar omdisponera socialtjänstens stab till åtta en-
heter med en tydligare inriktning mot gemensamma områden såsom utbildning, lokalförsörj-
ning, strategiarbete, projektledning med mera. Det sammantagna syftet var att staben bättre 
kunde stödja arbetet med DIALOGEN genom att utveckla och ta tillvara de samordningsvin-
ster som uppstår då olika kompetenser knyts samman i en gemensam organisation. Den nya 
stabsorganisationen trädde i kraft den 1 april 2014. En kompletterande förändring genom-
fördes fem månader senare i september 2014 då handläggare inom äldreomsorg och funk-
tionshinderomsorg flyttade organisatoriskt från den gemensamma staben till sina respektive 
funktionsområden. Förändringen var en effekt av ett ökat behov av tätare samverkan mellan 
handläggare och verksamhet för att säkra en kontinuerlig kommunikation vid planering och 
genomförande av olika insatser

Att utveckla i samverkan med andra
Under 2013 har flera beslut tagits som inneburit att en tydligare organisation för förbättrings-
arbete, medfinansiering samt säkring av kvalitet i samverkan med kommuner och landsting i 
Jönköpings län. Det har varit en strategisk viktig fråga om man ser till de omvärldsförändring-
ar och de utmaningar socialtjänsten står inför. Att enbart driva ett förändringsprogram som 
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alltför ensidigt fokuserar på det interna arbetet kommer inte att bli framgångsrikt om man inte 
samtidigt ser möjligheterna att i samverkan med andra uppnå mer långtgående resultat än man 
som organisation själv förmår att genomföra. Det är av betydelse att samverkan tydligt präglas 
av inställningen att den enskilde medborgaren har ansvar och förmåga till att besluta om sitt 
varande och om hur eventuell omsorg, vård och behandling skall utformas. Den enskilde ska 
ha makt över sin egen situation samt vetskap om att professionerna behärskar olika medel och 
metoder för att medborgaren skall uppnå sina mål. 

Verksamhetsutvecklingen ska även omfatta de kunskaper som medborgaren bidrar med. 
Ledningsgruppen för samverkan kommun – landsting (REKO-gruppen) har sedan 2013 

utvecklat ett ledningssystem för samverkan rörande de målgrupper som sammanfaller med 
respektive verksamheters ansvarsområde. Ledningssystemet för samverkan tar sin utgångs-
punkt i en sammanhållen vård och omsorg som utgår från invånarens behov och fokuserar 
på att uppnå bästas möjliga kvalitet. Inom ramen för samverkan finns bland annat tre stra-
tegigrupper; barn och unga, psykiatri/missbruk samt äldre. Strategigrupperna ansvarar för 
omvärldsbevakning, organisering kring nationella överenskommelser, att utforma vägledande 
dokument med mera. Vidare ska man ta fram en årlig handlingsplan för sitt ansvarsområde 
som innehåller utvecklingsområden och arbetsfördelning mellan kommun och region. För att 
stödja kommunerna i sin samordning finns FoUrum som är ett utvecklingspartnerskap som ägs 
av kommuneras socialförvaltningar. Sedan FoUrum startade har det skett en osannolik expan-
sion av verksamheten och samtidigt en utveckling av olika samverkansformer och kontakter på 
regional och nationell nivå.

Enligt utvärderingen som genomfördes 2014 är kontakterna med kommunerna omfattande 
och fungerar väl med chefer och andra berörda. Enligt utvärderingen har FoUrum varit mycket 
framgångsrikt i flera avseenden, bland annat när det gäller extern finansiering. FoUrum har 
inneburit att man skapat eller förstärkt en regional struktur för samverkan och utveckling. 
Man kan tala om en regional utvecklingsorganisation, dvs. något som skapats på en regional 
nivå för att stödja enskilda kommuner i deras utvecklingsarbete. Under 2015 har FoUrum fått 
ett utvecklat ansvar genom att också samordna frågor som rör skola, fritid och miljöinspek-
tion. Verksamheten är också sedan 2015 organiserade under Region Jönköpings län men leds 
av kommunalråd från länets kommuner samt ansvariga kommunchefer.

Slutsatser
En utvärdering av DIALOGEN har fokus på om utvecklingsarbetet bidrar till nytta och 
förändring för medborgaren. Att fokusera på detta i en utvärdering är självfallet en utmaning, 
men samtidigt ett av de bärande skälen med att utveckla socialtjänsten. Under 2013 har olika 
initiativ tagits för att identifiera de förbättringsprojekt i DIALOGEN dit utvärderingsarbetet 
kan kopplas. Under 2014 har planeringen mer omsatts i praktiskt utvärderingsarbete. Kvalite-
ten på utvärderingen har varit i fokus både när det gäller metodik och kompetens hos utvärde-
rarna för att räknas som så kallad följeforskning.

Att knyta följeforskning till DIALOGEN bygger på principer om en interaktiv forskning. 
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Det som är unikt med interaktiv forskning är att den utgår från frågor som är relevanta för 
verksamheten, att den ska resultera i något som alla anser vara värdefullt, samt att den bygger 
på engagemang, delaktighet och nära samarbete mellan forskare, medborgare och verksam-
het. I interaktiv forskning har forskaren, verksamheten och medborgaren olika roller och en 
grundförutsättning är att finna former för en systematisk dialog och på så sätt bidra till en 
demokratisk kunskapsutveckling, där alla är med och påverkar processen. Forskarens uppgift 
är att definiera och följa processer, reflektera, analysera samt skapa arenor där verksamhet 
och medborgare själva kan hitta möjligheter till förbättring. Med utgångspunkt i en interak-
tiv forskning ska följeforskningen syfta till att stödja och kritiskt beskriva hur arbetet med 
DIALOGEN som strategi för en sammanhållen, innovativ och hållbar socialtjänst genomförs i 
socialtjänsten.

Denna rapport är ett resultat av följeforskningens arbete. De 10 förbättringar som redovisas 
i denna rapport är en sammanfattning av det arbete som utförts i ett antal fördjupade utvär-
deringar. Det är dock viktigt att understryka att följeforskningens arbete utgör exempel på ett 
antal förbättringar som genomförts inom ramen för DIALOGEN. Tyvärr har långt ifrån alla 
förbättringar som genomförts varit möjliga att belysa med stöd av följeforskningen. 
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Kapitel 2 

Hälsofrämjande 
förhållningssätt i boendestöd 

Ann Britt Karlsson och Cecilia Johansson

Efter medborgardialog våren 2014, framförde medborgare att boendestöd-
verksamheten saknar forum för kunskapsutbyte i verksamhetsutvecklande 
syfte. För ett strategiskt förbättringsarbete föreslog medborgare fokusgrup-
per, dit ledningen bjuder in personer med boendestöd för att få deras syn-
punkter i fokuserade samtal kring viktiga frågor. Fokusgrupper används 
därefter systematiskt som en viktig kunskapskälla med reellt inflytande i för-
bättringsarbetet. Förvaltningsledningens direktiv var att pilotprojektet skulle 
utreda rambeslut för en flexiblare biståndshandläggning. Men för personer 
med boendestöd var det viktigare att först göra en begriplig och menings-
full informationsbroschyr, om vad boendestöd är och personers rättigheter 
till inflytande över stödet. Med deltagarbaserade metoder har personer med 
boendestöd och yrkesverksamma fortsatt öka kunskapen för individanpassad 
kommunikation, förhållningssätt, bemötande, utformning och innehåll i den 
hälsofrämjande handläggnings- och genomförandeprocessen som helhet.
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Inledning
Som en långsiktig förändringsstrategi öppnar Dialogen upp för förväntningar på förändring 
av socialtjänstens verksamheter ”med fokus på medborgaren”. Därmed räcker det inte med 
förändringar inom verksamheten. Meningen är att förändringarna ska innebära förbättringar 
utanför verksamheten, för de personer som verksamheten finns till för, som gör att medborga-
ren har makt (empowerment) över sin situation och att professionella i socialtjänsten behärskar 
metoder som möjliggör för den enskilde att nå detta mål. 

Projekt ”Hälsofrämjande förhållningssätt i boendestöd” är sprunget ur Funktionshinder-
omsorgens strategiska förbättringsarbete ”Boende och stöd i vardagen för personer med 
psykisk funktionsnedsättning”. Det ursprungliga målet för förbättringsarbetet var att ”Utifrån 
den enskildes behov erbjuda ett professionellt stöd i vardagen för att möjligöra att den enskil-
de kan ”leva som andra” och där individens egna önskemål uppfylls så långt det är möjligt” 
(Tjänsteskrivelse, 2012-08-31, bilaga 4, s. 21).

Utgångspunkten i arbetet är den enskildes eget ansvar, egen förmåga och egna resurser för 
att besluta över sitt eget varande, med rätt stöd som främjar den enskildes hälsa och utveck-
ling. För detta arbete har socialförvaltningen formulerat en ledningsförklaring som lyder: 

”Vi utgår ifrån medborgarens egen förmåga och resurser för att främja hälsa. 
Det vi tillsammans åstadkommer ska upplevas som meningsfullt, hanterbart 
och begripligt”. 

Det är ett gemensamt jobb för att alla berörda personer – medborgare, medarbetare, ledning 
– ska kunna mötas i sina olika identiteter i förändringsprocessen och uppleva en känsla av 
sammanhang, KASAM, (Antonovsky, 1991). Det perspektivbyte som DIALOGEN vill åstad-
komma stöds av de lagstiftningar som styr socialtjänstens verksamheter, vilket uttrycks tydligt 
i Socialtjänstlagens portalparagraf (2001:453), i förarbeten, vägledningar och annat kunskaps-
stöd.

I två geografiskt avgränsade enheter i funktionshinderomsorgens pilotprojekt ”Hälsofräm-
jande förhållningssätt i boendestöd” (BST) har personer med boendestöd och yrkesverksam 
personal i olika professioner deltagit på olika sätt alltsedan förbättringsarbetets idéstadium 
och i förstudien 2014 definierades de viktigaste utvecklingsområdena (se förstudierapporten, 
Karlsson, 2015, med tillhörande referenser). Med dessa utvecklingsområden som grund for-
made styrgruppen projektets ledningsstruktur, anställde en projektledare och efter sommaren 
2015 fortsatte arbetet i pilotprojektet. 

I detta kapitel ger vi några exempel på synsätt och arbetssätt i organiseringen av arbetet 
ur ett medborgarperspektiv. Idag används olika utforskande deltagarbaserade metoder för 
ett lärande, hälsofrämjande och ansvarsutvecklande arbete i funktionshinderomsorgen som 
helhet. Nu finns en hälsofrämjande boendestödsmodell med förhållningssätt och arbetssätt 
som utvecklats och prövats sakta men säkert, med stöd i teori och praktik i pilotprojektets 
två boendestödsenheter, Integrerad enhet Väster och Boendestöd Öst Neuropsykiatri. Med 
utgångspunkt i berörda personers perspektiv kan boendestödsverksamheten idag därmed möj-
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liggöra ökad delaktighet och inflytande för fler personer med boendestöd. När direkt berörda 
personers kunskaper respekteras och erkänns kan också fler yrkesverksamma bidra i besluts-
processer och genomförande av boendestöd som stärker enskilda personers och socialtjänstens 
utveckling.

Förstudien – Vad är viktigt för personer 
med boendestöd?

I juni 2014 fick förvaltningen i uppdrag av Socialnämnden att under ett år göra en förstudie för 
ökad kunskap om vilken betydelse rambeslut kan ha för personer med stödbehov i funktions-
hinderomsorgens boendestödsverksamheter (BST). Syftet är att främja ett mer hälsofrämjande 
förhållningssätt i handläggning och utförande av boendestödet samt att arbetet för personer 
som beviljas boendestöd vilar på rättssäker grund. Samtidigt behövs kunskap från de personer 
som verksamheten finns till för så att det går att förbättra verksamhetens individinriktade stöd 
och i verksamhetsutvecklingen av en evidensbaserad praktik (dessa ömsesidiga kopplingar 
framgår bl.a. i positionspapper om evidensbaserad praktik, Sveriges Kommuner och Landsting, 
2012) 

I förstudien medverkade fler än 70 personer i olika grupper där de från sina olika per-
spektiv och uppgifter bidrog med sina synpunkter, kunskaper och kapaciteter i ett lärande 
kunskapsutbyte. I grupperna har de medverkande synliggjort, utforskat och konkretiserat 
problemlösningar som är förenliga med DIALOGENs strategi och förbättringsarbetets syften 
i funktionshinderomsorgens verksamheter. Förstudien resulterade i följande fyra prioriterade 
förbättringsområden:

1. Hur kan en modell för hälsofrämjande handläggning se ut 
när rambeslut börjar användas i pilotprojektet?

2. Förbättrad information om boende och stöd i vardagen, redan innan ansökan.

3. Hur ser den optimala hälsofrämjande arbetsprocessen ut som helhet?

4. Hur kan vi tillvarata kompetensmixen som finns i teamen bättre för att kunna möta 
medborgares behov och förmågor på ett mer hälsofrämjande och delaktigt sätt i 
boendestödet?

Genom starten av pilotprojektet och rekryteringen av projektledare kunde arbetet med de 
prioriterade förbättringsområdena sätta igång under hösten 2015.
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Tillvägagångssätt 
För ökad delaktighet och inflytande i de förändringsprocesser som pågår i pilotprojektets 
verksamheter fortsätter följeforskningsarbetet i förstudiens anda. Det innebär att arbeta mest 
”bottom-up” ur medborgares perspektiv, men också ”top-down”, för att observera, störa och 
kunskapsbaserat stärka meningsfulla kunskapsutbyten och kunskapsbärande strukturer och 
relationer inom och mellan olika nivåer i funktionshinderomsorgens verksamhet. Medan för-
studien gav en gemensam bild, gemensamt prioriterade utvecklingsområden och etablerade vik-
tiga kontakter mellan de viktigaste aktörerna - medborgare, ledning, medarbetare – så handlar 
pilotprojektets arbete mer om att göra något som bidrar konkret till ett hållbart perspektivbyte 
för ett hälsofrämjande och empowermentinriktat boendestöd sett ur perspektivet för personer 
med stödbehov. Här gäller det att finna forum för ömsesidigt meningsfulla kunskapsutbyten 
som är handlingsinriktade och användarorienterade i hälsofrämjande riktning. Med deltagar-
baserade utforskande arbetssätt, en störande kritiskt reflekterande följeforskning, kan delta-
garnas lärande och reflektion stärkas i organiseringen av boendestödet och i värdering av vad 
som sker och förändras utifrån ett medborgarperspektiv. 

Exempel på metoder som används är fokusgrupper och forskningscirkel. Därutöver skapar 
vi utrymmen för jämlika och lärande möten, för gemensam reflektion, gemensamt kunskapan-
de och samskapande i kollektivt lärande i organisationen (Dixon, 1999). Här deltar personer 
med boendestöd, handläggare, boendestödjare och projektledning i olika konstellationer för 
(av)lärande och kunskapsutveckling. Förändringsarbetet ska innebära ökat samskapande, 
ökad delaktighet och ökat inflytande som möjliggör att personers känsla av hälsa, egenmakt 
och ansvar stärks. Det kan jämföras med vad som sker i empowermentorienterat socialt arbete 
(Moula, 2009) och att inflytandearbetet går från ord till handling genom att möjliggöra för 
personer med funktionsnedsättning att påverka sin livssituation och delta i samhällslivet med 
stöd av deltagarbaserade metoder (Nyqvist Cech, 2007). 

Fokusgrupper
Fokusgrupper är en intervjubaserad interaktiv undersökningsmetod som ger utrymmer för 
deltagarna att ge sin bild, berätta om sina egna synpunkter, erfarenheter, idéer, utvecklings-
områden och förbättringsförslag i frågorna som utforskas, utan att behöva bli avbrutna av en 
intervjuare som ställer styrande frågor  (Merton, 1956; Morgan 1996; Wibeck 2000). Delta-
garna i fokusgrupperna framför sina synpunkter i verksamhetsutvecklande syfte. Innehållet i 
budskapen tillvaratas utan att de kopplas till enskild person. Det ger en bild av hur gruppdel-
tagarna tillsammans tänker och pratar om en aktuell fråga. Vad som undersöks är vad som 
är viktigt för deltagarna, deras uppfattningar, synpunkter, tankar, värderingar och kunskaper 
utifrån innebörder av hur boendestödet upplevs, vad som är viktigt, meningsfullt, att beak-
ta, förändra eller behålla i utifrån de erfarnheter som personer med funktionsnedsättningar 
har av kontakter med socialtjänstens boendestöd. Dessa erfarenhetsbaserade kunskaper har 
kompletterat kunskaper från de yrkesverksamma och från tidigare forskning. Medborgarnas 
kunskaper utgör en del i den samlade kunskapsbasen vid prioriteringen av utvecklingsområden 
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och ger ökad förståelse och kunskap. Frågorna i fokus har hittills bl.a. varit: information om 
boendestöd, bemötande, likvärdiga möjligheter till boendestöd, tillgänglighets- och inflytan-
deaspekter i handläggnings- och genomförandeprocesser, betydelser av individanpassat stöd, 
språk och individanpassad kommunikation i kontakten, mm.  

Agendan, dialogen, mötestid och plats planeras och leds strukturerat på sätt som över-
enskommits med deltagarna. Ibland i mindre, ibland i större grupper. Utifrån medborgarnas 
önskemål deltar projektledaren i alla fokusgrupper och funktionschefen har också en stående 
inbjudan. Därmed är fokusgruppen sammansatt som en tvärfokusgrupp anpassad till frågorna 
i fokus. Mötet anpassas för att alla som vill delta ska kunna göra det på sina villkor, få utrym-
me och stöd att uttrycka sina synpunkter. De beskrivningar, uppfattningar, erfarenheter och 
kunskaper som förmedlats och sakgranskats i mötet med deltagarna, sammanställs användaro-
rienterat och återförs i arbetet med handläggare, boendestödjare, styrgrupp och projektled-
ning.  Under förstudien och det första projektåret leddes fokusgrupperna av följeforskare för 
att sedan övertas av projektledaren så att metoden blir en intergrerad del i verksamhetsutveck-
lingen. Sedan oktober 2016 leds fokusgrupperna av projektledaren och metoden används nu 
inom funktionshinderomsorgen för att möjliggöra brukarinflytande i verksamhetsutveckling.

Forskningscirklar 
Forskningscirkel är en deltagarbaserad samarbetsmodell för utveckling av ny kunskap som kan 
användas i praktiken, en metod som används för att förändra det sociala arbetets praxis. Vad 
gäller formerna, så är varje forskningscirkel unik och skapar sina arbetsformer deltagaranpas-
sat för ökad förståelse och kunskap. Det är deltagarnas frågor som styr upplägget i utforsk-
andet. Forskningscirkeln är ett systematiskt sätt att utnyttja såväl yrkesverksammas erfaren-
heter som forskares forskningskompetens och vetenskapligt grundade metodik.

Ny kunskap utvecklas gemensamt med tydligt fokus på de verksamhetsnära frågorna, med 
koppling till deltagarnas arbete och de frågor de vill utforska för verksamhetens utveckling. 
Genom att olika sorters kunskap och erfarenhet blandas, tillvaratas, utvecklas och ifrågasätts, 
inspireras och skapas också nytänkande. I forskningscirkeln ges plats för en kritisk granskning 
av tidigare vanor, etablerade kunskaper och arbetssätt och vad som gör den nya kunskapen 
mer eller mindre användbar i förhållande till de förändringar som vill uppnås. Forskningscir-
keln bidrar därmed till demokratiserande eller demokratiska kunskapsprocesser (Holmstrand 
& Haraldsson, 1999; Holmstrand, 2008; Persson, 2008).

Genom att forskare arbetar tillsammans med deltagare utifrån denna deltagarorienterade 
forskningstradition blir hela forskningsprocessen annorlunda, deltagarna tränar ett forsk-
ningsmässigt systematiskt arbete. Deltagarna har inflytande i kunskapsinnehållet och kon-
struktionen av ny kunskap i samspel med andra resurspersoner som bjuds in till forsknings-
cirklarna för fördjupad belysning sett ur olika slags angelägna aspekter och perspektiv. Syftet 
med forskningscirkeln är att forskare och praktiker kan komma till gemensam insikt om vad 
som är bästa sättet att uppnå önskad förändring och analysera förändringen. Metoden är ock-
så utvärderad av Socialstyrelsen (Kristiansen, 2012). 
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28 | 10 FÖRBÄTTRINGAR

I detta pilotprojekt bidrar forskningscirkeln till ett adekvat evidensorienterat arbetssätt 
baserat på forskning om lärande och implementation samt förändringsteori. Cirkeln leds av 
följeforskare/lärande utvärderare i Dialogen, och arbetet och lärandeinriktningen bestäms av 
deltagarna. Arbetssättet förutsätter att alla är aktiva i forskningsprocessen. Genom att olika 
sorters kunskap och erfarenhet blandas, tillvaratas, utvecklas och ifrågasätts skapas nytänkan-
de och ny kunskap. Under hand i processen har också andra yrkesverksamma med erfarenhet 
av frågorna bjudits in, tidigare forskning och kunskap från personer med erfarenhetsbaserad 
kunskap, (t.ex. från fokusgrupperna och i pilotärendena om utredningsbeslut och rambeslut)
använts. Förberedda kunskapsutbyten med ansvariga och handläggare i andra pågående pilot-
projekt har också skett, t.ex. kring Hemteams arbete med utredningsbeslut och Äldreomsor-
gens arbete med RAM-beslut. Mellan forskningscirklarna arbetar deltagarna med sina olika 
frågeområden i mindre grupper.

På detta sätt kan forskare och deltagare tillsammans producera ny och angelägen kunskap 
att pröva och använda inom sina verksamheter. Här används och anpassas metoden för att ge 
arbetsgruppens deltagare stöd i att utforska frågorna, utveckla nya kunskaper och analysera 
vad ett hälsofrämjande arbetssätt är och vad hälsofrämjande beslutsmodeller (utrednings-/ram-
beslut) kan innebära i boendestödet. Avsikten i forskningscirkeln är att deltagarna utforskar 
de viktigaste delfrågorna, problemen och dilemman i utvecklingen av ny gemensam kunskap 
om hälsofrämjande arbetssätt och beslutsformer. I handläggargruppens forskningscirkel, tio 
tillfällen under hösten 2015- våren 2016 har de frågorna främst handlat om att förstå, hantera 
dokumentera och kommunicera vad en hälsofrämjande handläggningsprocess är och vad det 
innebär för förändring i myndighetsarbetet som handläggare att kunna stärka KASAM för 
den enskilde. Cirklarna har också handlat om att utforska, utforma och pröva utredningsbe-
slut och rambeslut med stöd av personer med boendestöd och boendestödjare. Vidare har det 
handlat om att utforska och pröva användningen av ICF (klassifikation av funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa) (www.socialstyrelsen.se), som grund för utredning och beslut med 
ett holistiskt synsätt på personers funktionstillstånd, behov och kapaciteter. 

Boendestödjarna önskade motsvarande möjligheter att fördjupa sig i frågorna i forsknings-
cirkelform. De viktigaste frågorna definierades och arbetet förbereddes under våren 2016. De 
frågor boendestödjarna utforskar i sina forskningscirklar och i lärandemöten med handläggare 
hösten 2016 handlar om vad ett hälsofrämjande bemötande innebär? Hur boendestödjare 
arbetar när vi har ett salutogent bemötande? I cirklarna har man också lyft fram betydelsen av 
att boendestödjare får möjlighet att medverka i arbetet med att använda utredningsbeslut samt 
i arbetet med rambeslut. Deltagarna har också fokuserat på ett flexibelt och individanpassat 
boendestöd och en schemaläggning av boendestödjares arbetstid som möjliggör detta. De har 
även lyft fram vikten av att genomgående arbeta i nära samarbete med handläggarna

I pilotärenden med utrednings- och rambeslut, har handläggare och boendestödjare tillsam-
mans med den person som det gäller, hittat bra sätt att arbeta i praktiken. För gemensamt kun-
skapande utifrån sina olika professioner i utredning, beslut och genomförande av boendestödet 
har handläggare bjudits in till boendestödjarnas forskningscirkel för att dela och granska 
varandras slutsatser och förslag. Nu skapar handläggare och boendestödjare en guide där de 

2
. 

H
Ä

L
S

O
F

R
Ä

M
JA

N
D

E
 F

Ö
R

H
Å

L
L

N
IN

G
S

S
Ä

T
T

 I
 B

O
E

N
D

E
S

T
Ö

D



29 Dialogen en l ångsiktig strategi för att utveckl a en innovativ sammanhållen och hållbar socialtjänst

beskriver de tankar, förhållningssätt, rutiner och arbetssätt som kan möjliggöra KASAM, del-
aktighet och inflytande för och tillsammans med personer i utredning, kartläggning, planering 
och genomförande av boendestödet.

Delaktighet 
I Funktionshinderomsorgens pilotprojekt, har många unga och vuxna med boendestöd varit 
delaktiga i pilotprojektets utvecklingsarbete, med ett reellt inflytande på ”meta-nivå” – i 
verksamhetsutvecklingen av hälsofrämjande förhållningssätt och arbetssätt som stöd för det 
individinriktade boendestödet. 

En tydlig definition av delaktighet och inflytande är viktigt i ett kunskapsbaserat och del-
tagarbaserat arbete. Med ökad förståelse och gemensam kunskap om vad vi menar med orden 
är det vara lättare att delta. Med en mer gemensam benämning, klargörande av begrepp och 
ord, kan vi också hjälpas åt att förhindra att den som har mer makt också dominerar över 
andra vad gäller att definiera verkligheten ur sitt eget perspektiv. 

Med stöd i modellen av Shier (2001) med deltagartrappan, som bygger på Harts modell med 
delaktighetens stege (1995), ökar förståelsen och kunskapen om vad delaktighet och inflytande 
är och vad det kan innebära. En viktig del i Shiers modell är att den också visar de öppningar 
och möjligheter som finns för personal att stödja barn, unga och vuxna i att vara delaktiga och 
kunna påverka i en beslutsprocess. Barns, ungas och vuxnas delaktighet och inflytande i frågor 
och beslutsprocesser i stöd som erbjuds är en rättighet. För att inte riskera att ta delaktighet för 
givet är det viktigt att också använda Harts modell (1995). Delaktighetens stege är ett bra stöd 
för att öka barns, ungas och vuxnas delaktighet i beslut i enlighet med principen om rätten att 
delta i beslutsfattande processer. Modellen består av åtta steg med olika betydelser för delak-
tighet. De tre nedersta trappstegen på Harts stege, sammanfattas med beteckningen ”icke-del-
aktighet”. Dessa steg 1-3 anses vara bland de mest användbara för att känna igen och arbeta 
bort falska exempel på delaktighet är manipulation, utsmyckning och Symboliskt.

Shier (2001) utvecklar stödet för delaktighet, genom att använda stegen 4-8 högre upp i 
Harts modell. I Shiers modell innebär de fem nivåerna att: 

Att vara delaktig kan ske och betyda olika saker. Det kan vara att ta del av, vara närvaran-
de, vara rådfrågad, vara lyssnad på, komma till tals och att det som uttrycks beaktas samt att 
vara involverad i beslutsprocesser. På varje delaktighetsnivå kan individer och organisationer 
vara olika mycket engagerade i barnets, den unges eller den vuxnes ”empowerment” process. 
Modellen försöker klargöra detta genom att identifiera Öppningar, Möjligheter och Skyldig-
heter på varje nivå. Minimigränsen för att uppnå FN:s konvention om barns rättigheter är att 
det finns ett förfarande som möjliggör för barn att vara delaktiga på det fjärde steget vilket 
innebär att barn involveras i beslutsfattande processer och att det på Möjlighetsnivån finns 
möjligheter för professionella eller organisationen att i praktiken arbeta på denna nivå. De 
resurser det kan handla om att professionella eller organisationen behöver är t.ex. arbetstid, 
färdigheter, kunskap och att med egen erfarenhet kunna få ökad förståelse och kunskap att 
delta aktivt i utvecklingen av nya arbetssätt eller andra sätt att närma sig fastställda uppgifter.
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1.  Jag blir lyssnad på 

2. Jag får stöd att komma till tals 

3. Det jag tycker, önskar och upplever beaktas 

4. Jag involveras i beslutsprocesser 

5. Jag delar makt och ansvar över beslutsfattandet

Inflytande
Med ett perspektivbyte till förmån för hälsofrämjande synsätt på människan, kunskap och 
förändring ska personer ges ökat delaktighet och inflytande över stöd som erbjuds och över 
insatsernas genomförande (Socialstyrelsen 2014-10-06a; 2014-10-7b). Ökat inflytande är häl-
sofrämjande (Wennerholm, Juslin & Bremberg, 2014). Inflytande har att göra med sin möjlig-
het till självbestämmande och därmed berör det också maktrelationer, att utifrån sin kapacitet 
och med sin makt kunna påverka i sociala samspel och relationer. Inflytande ska därmed också 
beaktas i förhållande till integritet och rätten att bli respekterad som människa. 

Inflytandets betydelse hittas i innebörden, för den som utövar inflytande, att ha möjlighet 
att själv påverka och utforma innehåll och ramar i sitt liv, att aktivt kunna och vilja agera så 
att stödet som erbjuds påverkas i en meningsfull riktning. Det handlar om att göra aktiva val i 
relation till vad som är viktigt för personen att fortsätta göra eller förändra i sitt liv. 

Nedan beskrivs resultaten av pilotprojektet kopplat till projektmålen och planen som utfor-
mades då projektledaren kommit på plats.

Resultat kopplat till målen med projektet
Pilotprojektet Hälsofrämjande förhållningssätt i boendestöd har haft som mål att komma 
fram till hur den hälsofrämjande arbetsprocessen inom Funktionshinderomsorgens boende-
stödsverksamheter ska se ut i sin helhet, med utgångspunkt i ledningsförklaringen DIALO-
GEN. 

Effektmålet för projekt Hälsofrämjande förhållningssätt i boendestöd är länkat till DIA-
LOGENs mål och beskriver den förändring som förändringsarbetet ska bidra till på längre 
sikt ”Medborgarens egenmakt och påverkan av sin insats har ökat genom ett hälsofrämjande 
arbetssätt”.

Effektmålet ska nås genom att hela arbetsprocessen är hälsofrämjande i såväl handläggning 
som utförande. Utifrån förstudiens slutsatser om vilka arbetsuppgifter som är prioriterade 
inför pilotprojektet har projektmål och delmål formulerats. Handläggningen och utförandet 
är sammanlänkade och grunden i den övergripande arbetsprocessen. Från ett hälsofrämjande 
perspektiv ska såväl handläggning som utförande av insatser upplevas meningsfullt, begripligt 
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och hanterbart. Ett viktigt verktyg i detta är information och kommunikation. Detta för att 
bland annat stärka begripligheten i boendestödet som utförs samt att skapa goda möten mellan 
professionella och medborgare.

Även samskapande och tillvaratagande av kompetensmix lyfts fram som viktiga aspekter i 
den hälsofrämjande arbetsprocessen. Att lära av varandra och ta del av olika erfarenheter och 
kompetenser stärker inte bara medarbetarnas känsla av sammanhang utan även förmågan 
att tillvarata medborgarens kunskaper och förmågor. Projektmåler är: ”att ett förslag på en 
hälsofrämjande arbetsprocess har tagits fram och delar har prövats”. Inom pilotprojektet har 
ett hälsofrämjande förhållningssätt under en gemensam arbetsdag i november 2015 definierats 
som 

”att i handläggning, utförande och bemötande se till det friska och förmågor 
hos varje individ. Vidare handlar det om att låta individer vara delaktiga och 
ha inflytande i framtagandet, utformningen och beslut om stöd. Stödet ska 
vara individanpassat och utgå från varje individs aktuella situation”.

Arbetsprocessens innehåll för att nå målet:

• Modell för hälsofrämjande handläggning 

• Hälsofrämjande information och kommunikation om boendestöd 

• Utökat samskapande och tillvaratagande av kompetensmix

• Hälsofrämjande arbetsätt i utförandet

En arbetsprocess består av allt från arbetsmetoder, bemötande, värderingar, medarbetar- och 
ledarskap, språk och kommunikation till rutiner, regler och lagar. Socialtjänstens verksamhet 
är styrd av lagar och förordningar vilket kräver en rättsäker arbetsprocess såväl i handlägg-
ning som i utförande och att boendestödet är effektivt och ändamålsenligt för de unga vuxna 
och vuxna som verksamheten finns till för.

För att arbetsprocessen ska upplevas hälsofrämjande är det viktigt att den sker i ett samska-
pande med den enskilde och inom organisationen samt med samarbetspartners. Det är också 
viktigt att se holistiskt, med helhetssyn på individen och att den präglas av hälsofrämjande 
syn- och förhållningssätt. De mallar och dokument som tagits fram i projektet ska vara ett 
stöd och främja att personer med boendestöd upplever stödet i sin process som hälsofrämjande 
och att professionella behärskar medel/metoder för att den enskilde ska känna makt över sin 
egen situation. 

Med hälsofrämjande syn- och förhållningssätt samt stöd av metoder och arbetssätt blir vi 
bättre på att möjliggöra inflytande, delaktighet och att på allvar beakta och tillvarata den 
enskildes egen erfarenhet och expertis på sin situation. Genom att tillvarata det får vi också 
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viktig kunskap att använda i vår verksamhetsutveckling. Vi vill inta en möjliggörande och 
tillåtande inställning till alla de vi samverkar/samarbetar med i vårt arbete och tillvarata den 
kunskap av betydelse som redan finns.

I projektet har handläggare och boendestödjare arbetat vidare med att sätta ord på vad ett 
hälsofrämjande förhållningssätt är som handläggare och boendestödjare för att göra det mer 
begripligt. I arbetet med det har det blivit tydligt att det ofta handlar om vad var och en gör i 
varje möte och att vi behöver sätta ord på vad det är vi gör som faktiskt är hälsofrämjande. För 
att medvetandegöra sitt eget beteende ställer vi oss följande frågor:

• Ser jag den enskilde medborgaren som en kompetent medskapare i sin individuella 
insats och i vår verksamhetsutveckling?

• Jobbar jag på ett sätt som ger utrymme för delaktighet och inflytande? 

• Tar jag ansvar för det jag kan göra för att den enskilde ska kunna ta till sig 
information, få en uppfattning om min roll och andras roll i den organisation vi 
befinner oss? 

Det krävs självinsikt och en vilja att reflektera och förändra sitt tankesätt och beteende för att 
nå dit och det tar tid för oss att lära och förändra på alla nivåer. Men förändring hos individer 
och organisationen är nödvändig i ett samhälle i ständig förändring. 

Delmål 1: En modell för hälsofrämjande handläggning 

Det viktigaste av allt är ens eget förhållningssätt, så uttrycker såväl boendestödjare som hand-

läggare det. Detta kommer nu på pränt i guiden. Vad innebär ett hälsofrämjade bemötande 

som handläggare? Såhär sammanfattar handläggare det i arbetet inom forskningscirkeln:

”För att stärka den enskildes känsla av sammanhang har vi ett förhållnings-
sätt som kännetecknas av en medveten helhetssyn på varje människa. I arbetet 
möter vi varje människa med genuint intresse och respekt. Vi är lyhörda för 
varje individs hela situation, behov och möjligheter i sin omgivning.”

Som handläggare med myndighetsmakt strävar vi efter att använda vår makt på sådana sätt 
som underlättar och skapar förutsättningar för medborgaren att använda sin makt så att den 
främjar medborgarens förmågor och möjligheter i sin livssituation. En utgångspunkt i arbetet 
är därmed att se och stärka den enskildes förmågor, till eget ansvar, lärande och hälsa. Med 
individuellt anpassat bemötande och arbetssätt kan vi underlätta för människor att använda 
sin egen förmåga och egna resurser för att besluta över sitt eget varande, hur eventuell hjälp 
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ska utformas för att kunna främja den enskildes kapacitet och hälsa. 
Att vi gemensamt arbetar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv innebär att vi ömsesidigt 

och gemensamt arbetar med en inriktning som kan åstadkomma en känsla av sammanhang 
för alla. Det hälsofrämjande perspektivet främjar därmed situationen för medborgare liksom 
för medarbetare och grupper vi möter i vårt arbete i samhället. Medborgarens perspektiv är i 
fokus i hela arbetsprocessen för ett hälsofrämjande individanpassat boendestöd!

För att uppnå en känsla av sammanhang använder vi oss av tre byggstenar:
Begriplighet- handlar både om att förstå sig själv, sin omgivning och upplevelsen av att vara 
förstådd. Den som har hög begriplighet upplever tillvaron som ordnad, sammanhängande 
och strukturerad. Hanterbarhet- handlar om att ha balans mellan resurser och belastningar i 
vardagen. Att man får möjlighet att fortsätta göra det man kan och på ett respektfullt sätt får 
stöd och hjälp med det man behöver. Meningsfullhet- är den viktigaste komponenten genom 
att det är den som motiverar och driver oss. Det är den enskilde som sitter på nycklarna till 
sin meningsfullhet och det är genom att skapa en relation med den enskilde och vid behov med 
närstående som vi kan ta reda på vad som motiverar och stärker mening i livet för just honom/
henne.

I modellen ingår nu utrednings-, ram- och detaljbeslut med ICF som grund samt synsätt 
och förhållningssätt. Tanken är att samla det material/underlag som arbetats fram för dessa 
områden i en guide för hälsofrämjande förhållningssätt i boendestöd. Rambeslut gör att be-
slutet inte är lika styrande som tidigare. Det finns större möjligheter att forma stödet, utifrån 
behoven och följa individens mående. En konsekvens är att arbetet med genomförandeplanen 
tillsammans med den enskilde blir ännu viktigare. Genomförandeplanen ska utgå från beslutet 
men även ska kunna formas efter behov som uppstår inom beviljade livsområden. 

Nu kan t.ex. stöd beviljas med tillfällen per fyra veckor istället per vecka samt att handläg-
garen beviljar stöd inom ICF:s  livsområden istället för till specifika moment. ”Vi detaljstyr 
inte som vi gjort tidigare. Den enskilde uttrycker vad den behöver stöd med och beviljas stöd 
inom ett bredare område.” 

Utredningsbeslut kommer att användas i större omfattning än tidigare vid osäkerhet om vil-
ka behov som finns. Det ger möjlighet för att gemensamt utforska behov av framtida stöd med 
hjälp av olika verktyg och metoder med evidens, t.ex. Ett självständigt liv (ESL) och ADL-tax-
onomin.
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Delmål 2: Information och kommunikation om boendestöd har 
målgruppsanpassats och är hälsofrämjande.

Inom detta område har en broschyr med information om boendestöd tagits fram. Broschyren 
används nu och finns tillgänglig på www.jonkoping.se. En gemensam arbetsdag på temat häl-
sofrämjande kommunikation har genomfördes i projektet i april 2016 vilket bland annat ledde 
fram till att vi inom pilotprojektet ersatte ordet salutogent med hälsofrämjande för en ökad 
begriplighet. Ytterligare informationsmaterial och rutiner för information är under arbete 
med stöd av vad som framkommit i fokusgrupper och medarbetares gemensamma arbete om 
hälsofrämjande kommunikation.  

Delmål 3: Samskapande har utökats och kompetensmixen  
tillvaratas i arbetet.

Här har metoder som forskningscirkel och lärande möten samt möjligheterna att arbeta 
tillsammans med andra professioner varit uppskattat och givande för projektgrupperna. Det 
har genomförts gemensamma arbetsdagar när alla medarbetare träffas och lär av varandra. 
Utredningsbeslut är ett arbetssätt där handläggare, boendestödjare och den enskilde tillsam-
mans skapar ett väl förankrat och väl underbyggt underlag för beslut. Tillvaratagande av den 
enskildes kompetens är en genomgående viktig del i en hälsofrämjande arbetsprocess. Läran-
de möten utformas på samma systematiska arbetssätt som forskningscirkeln för att utforska 
frågor och i handling pröva färdigt tillsammans med andra professionella och personer med 
egen erfarenhet. Det vi gör sker i samskapande genom att vi erkänner varandras kunskap och 
bidrar med vår egen - lär av varandra och lär av andra. De frågor som utforskas är de som är 
viktigast just nu för deltagarna vilket gör mötet meningsfullt för de som deltar. Ett exempel på 
syfte med lärande möten från en av projektets arbetsgrupper är ”Att samverka och arbeta för 
en fungerande process för individen”.

Fokusgruppernas frågor och resultaten av samtalen har reell betydelse i verksamheten och 
förbättringsarbetet. I detta arbete är medborgarna den viktigaste källan för att personal som 
arbetar med boendestöd och ansvariga i olika åtaganden inom funktionshinderomsorgens 
myndighetsutövning, ska kunna få ökad förståelse och erfarenhetsbaserad kunskap. Forsk-
ningscirklar och lärande möten har genomgående fått kunskap och underlag från fokusgrupper 
i sitt utforskande av olika frågor. Att medborgare med egna erfarenheter av BST är involverade 
i verksamhetsutvecklingen ska också leda till att den enskilde får ett ökat inflytande i sina 
individinriktade insatser.

Samverkan inom projektet har skett genom regelbundna träffar både i projektgrupper och 
styrgruppen men även mellan projektgrupper och styrgrupp i så kallade gemensamt lärande 
möten. Medarbetarna i pilotprojektet har haft gemensamma arbetsdagar och tvärgrupper för 
att lära av varandra, ge feedback på varandras arbete och föra processen gemensamt framåt. 

Samarbetet med fokusgrupper kring olika frågor lyfts fram som en framgångsfaktor i arbe-

2
. 

H
Ä

L
S

O
F

R
Ä

M
JA

N
D

E
 F

Ö
R

H
Å

L
L

N
IN

G
S

S
Ä

T
T

 I
 B

O
E

N
D

E
S

T
Ö

D



35 Dialogen en l ångsiktig strategi för att utveckl a en innovativ sammanhållen och hållbar socialtjänst

tet under projekttiden. Det är värdefullt att kunna få information om vad som är viktigt från 
personer med egen erfarenhet av boendestöd.

Delmål 4: Professionella har förståelse för vad hälsofrämjande 
arbetsätt innebär i utförandet.

Här ingår metodmångfald dvs. att kunna använda olika evidensbaserade metoder på ett 
individanpassat sätt för att möjliggöra delaktighet, inflytande och ett hälsofrämjande indivi-
danpassat stöd. Boendestödjares medverkan vid utrednings- och rambeslut och i möten med 
den enskilde om hur boendestödet kan organiseras på ett individanpassat sätt inom befintliga 
ramar är centrala delar i arbetet. Synsätt och förhållningssätt (bemötande) lägger grunden för 
arbetet och det liksom metodmångfalden av arbetssätt ska ingå i guiden för hälsofrämjande 
förhållningssätt i boendestöd.

Vad innebär ett hälsofrämjade bemötande som boendestödjare? Inom ramen för arbetet med 
forskningscirkeln lyfter boendestödjare fram betydelsen av att ha tillit till klientens förmåga 
att återhämtas sig. Vidare anser man att det är viktigt att respektera och ge utrymme för kli-
entens självbestämmande och att evidensbaserat, professionellt samt fokusera på det stödjande 
uppdraget. Man anser också att det är viktigt att vara medmänniska, våga vara personlig och 
dela med sig av sig själv. Att arbeta med ett hälsofrämjande förhållningssätt handlar om att 
se och lyfta fram klientens möjligheter, styrkor och resurser. Det handlar även om att vara 
inkännande, lyssnande och uppmärksam på klientens behov. Vidare handlar det om att ha 
ett empatiskt förhållningssätt och försöka ta in klientens perspektiv. Med ett hälsofrämjande 
förhållningssätt arbetar man för en god relation med klienten där fokus är sammarbete och 
utveckling. Inom ramen för forskningscirkeln beskriver man vikten av att boendestödjare är en 
god förebild i fråga om sociala situationer, där man inkluderar och stimulerar klientens sociala 
och professionella nätverk. I forskningscirkeln framkommer också att man som boendestöd-
jare måste arbeta för det hälsofrämjande samtalet i MI-anda genom BÖRS – Bekräftelse, 
Öppna frågor, Reflektioner och Sammanfattningar. Personalen understryker också betydelsen 
av att arbeta för en tydlig dialog med och i information till klienten där man är öppen för nya 
perspektiv och lösningar.

Slutsatser
Genom Dialogen skapas nya förutsättningar och förväntningar på att kunskaper från personer 
med boendestöd och yrkesverksamma ska få ökat inflytande i fortlöpande systematiska för-
bättringar i det individinriktade stödet och verksamhetsutvecklingen. I funktionshinderomsor-
gens pilotprojekt började den möjligheten tillvaratas våren 2014. 

Att arbetet tagit sin start ur medborgares önskan och initiativ till fokusgrupper för att få bi-
dra med sina kunskaper i verksamhetsutvecklingen, har påverkat arbetet som helhet. Att med-
borgare, personer med boendestöd, var med och definierade vad som var viktigast att förbättra 
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och fortlöpande deltar i fokusgrupper underlättar och stärker arbetet, sett ur medborgarper-
spektiv. Att personer som prövat rambeslut och utredningsbeslut har varit med och gett sina 
synpunkter i de, om än ännu få, pilotärendena, gör också att medvetenheten om betydelsen av 
att ständigt arbeta ur medborgarperspektiv stärkts. 

Frikopplad från ordinarie verksamheters beslutsstrukturer hade projektledaren inledningsvis 
en svår roll. Samtidigt har det inneburit ett fritt handlingsutrymme som behövts i projektet för 
att påverka styrningen i riktning mot målen, finnas med i möten med personal, bära och lyfta 
upp projektets syften och handlingsinriktat samordna pågående förändringar i olika fora. Att 
enträget lyfta upp och benämna den pågående hälsofrämjande omställning och det (av)lärande 
som det kan innebära att möta medborgares behov och förmågor bättre, är en viktig del i 
arbetet för att skapa en gemensam bild av det som rör på sig i olika delar av verksamheten. Nu 
är det medborgarens boendestödsprocess som är i fokus och den går på tvärs över de gränser 
som finns i organisationen mellan myndighetens beslut och boendestödjares utförande. Det är 
en styrka att projektledaren också är kopplad till funktionshinderomsorgens metodenhet, det 
gör att de deltagarbaserade metoder som används i pilotprojektet också kan få fäste i ordinarie 
verksamhet och stärka verksamhetsutvecklingen i hela funktionen med inflytande av medbor-
gares kunskaper och kapaciteter.

Med myndighetschefen i täten fick först handläggarna bra förutsättningar att i sin myndig-
hetsroll börja utforska sin egen makt, utgångspunkter och förhållningssätt för ett perspektiv-
byte och en omställning i hälsofrämjande riktning, något som var efterlängtat av flera. Det 
gav också erkännande till de boendestödjare – och handläggare – som även tidigare haft den 
enskildes bästa för ögonen, även om det inte alltid funnits utrymme för det i detaljstyrande 
beslut. I forskningscirkelform utforskar först handläggare i teori och praktik tillsammans med 
personer med boendestöd och boendestödjare vilka arbetssätt som tillvaratar berörda perso-
ners kunskap och inflytande. Med medvetna förhållningssätt i utredningsbeslut och rambe-
slut beaktas de ömsesidiga förhållanden som kan främja hälsa, lärande och ansvar. Med ny 
gemensam bästa tillgängliga kunskap har samskapandet stärkts under det sista året genom att 
också boendestödjarna fått möjlighet att ägna sig mer åt förändringsarbetet. Nu har också bo-
endestödjare fått utrymme att utforska sina frågor för att pröva och beskriva vad det innebär 
att arbeta hälsofrämjande som boendestödjare och kunna vara så flexibla som möjligt för ett 
individanpassat boendestöd. 

Genomgående har önskemålet från handläggare och boendestödjare varit att få arbeta mer 
tillsammans i den hälsofrämjande arbetsprocessen, ett samarbete för och med den enskildes 
bästa för ögonen. Organisationens uppdelning i myndighet och utförande har varit en utma-
ning. För att få till det samarbete som krävs med helhetssyn på den enskilda personen behövs 
också helhetssyn på det professionella arbetet som ska kunna stödja och möta medborgarens 
behov och kapacitet. Samtidigt har det varit viktigt att yrkesverksamma i sina olika roller fått 
synliggöra sin identitet och hur olika professioner i den samlade kompetensmixen kan bidra till 
att erbjuda rätt stöd vid rätt tillfälle i arbetsprocessen. 

Nu skriver handläggare och boendestödjare på underlaget till den guide, som är förankrad 
i praktiken och länkar till ledningsförklaringen som också ger stöd när förändringar utmanar 
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gamla synsätt och strukturer. Guiden är genomlevd och därför mer än en idé eller föreskri-
ven förklaring. Som komplement till förändringsagenternas egna berättelser är den ett viktigt 
stöd fortsatt för ett uthålligt förändringsarbete och för att såväl personer med boendestöd 
som de yrkesverksamma ges reellt inflytande i utformning av ett socialt arbete med evidens i 
lokal praktik. Guiden kommer förhoppningsvis också att spridas och användas av fler, också i 
ledningsstrukturerna, så att förhållningssättet tar fäste i var och en som direkt berörs och som 
i sitt ansvarsområde kan medverka till en förändring som i praktiken fortsätter möjliggöra ”att 
medborgarens egenmaktmakt (empowerment) över sin situation stärks och att professionella 
behärskar arbetssätt för att den enskilde ska nå detta mål” såsom det är tänkt och beskrivet i 
DIALOGENS beslutsdokument och ledningsförklaringen.
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Kapitel 3

RAMBESLUT
Helena Ågren, Marie Alfredsson, Marie Ernsth Bravell  

och Hanna Westling 

I samverkan mellan Jönköpings kommun och Institutet för gerontologi, 
Hälsohögskolan i Jönköping, genomfördes en intervjustudie parallellt med 
införandet av rambeslut under hösten 2015. Att respektera individens rätt 
till självbestämmande och inflytande är grundläggande värden och förhåll-
ningssätt i svensk äldreomsorg. Rambeslut i hemtjänsten är ett salutogent 
arbetssätt som syftar till att i högre utsträckning stärka individens möjlighet 
till självbestämmande och att utöva inflytande över insatsernas utformning 
avseende hur och när de ska utföras. Den här studien gav viktig kunskap 
kring äldre personers uppfattning av begrepp som inflytande och självbe-
stämmande och vad hemtjänsten bör fokusera på för att de äldre ska ha ett 
reellt inflytande och självbestämmande. Resultaten används till att utveckla 
äldre personers möjlighet till inflytande och självbestämmande. 
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Inledning
Åldrandet är något som pågår under hela livet. I tidiga år tränar vi oss i att ta beslut och 
bestämma själva. Under hela vuxenlivet är vi ansvariga för vårt liv och förväntas använda vårt 
självbestämmande och inflytande. Denna rättighet och skyldighet gäller hela livet och därför 
har naturligtvis den äldre personen som uppbär stöd från socialtjänsten, exempelvis i form av 
hemtjänst, rätt till självbestämmande och inflytande genom hela processen från ansökan om 
bistånd till det dagliga utförandet av insatserna (SFS 2001:453). Begreppen är starkt förankra-
de i Socialtjänstlagen och medför ett grundläggande förhållningssätt hos personalen och har 
på senare år också förtydligats och förstärkts genom tillägg i socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, 
2012). 

Ökat inflytande för äldre
År 2011 gjordes ett tillägg i Socialtjänstlagen som innebar ökat inflytande för äldre personer 
som har stöd från socialtjänsten. Tillägget förtydligar att ”Den äldre personen ska, så långt 
det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig 
service ska ges” (Socialtjänstlagen 5 kap. 5 §). Syftet med tillägget var att bidra till utveckling-
en av biståndsbeslut om hemtjänst i ordinärt boende. Tanken var att de skulle utformas efter 
en samlad tidsram, snarare än specifika insatser, baserat på bedömning av behov och skälig 
levnadsnivå, så kallat rambeslut (Norström & Thunved, 2011). 

Ett rambeslut om tid som är grundat på den enskildes behov kan innebära ökad frihet för 
äldre personer avseende när i tid de beviljade insatserna ska utföras. Rambeslut ger också äldre 
personer större inflytande över insatsernas innehåll samt hur de ska utföras (SOU 2008:51). 
Förarbetet till den nationella värdegrunden antyder att ett detaljerat biståndsbeslut, om vad 
som ska utföras och när insatser ska utföras, kan utgöra ett hinder för den äldre personens 
självbestämmande och rätt till integritet (SOU 2008:51).

Tillägget om ökat inflytande i 5 kap 5§ i Socialtjänstlagen tillkom enligt Nordström och 
Thunved (2011) i syfte att förtydliga att den enskildes önskemål om hur och när stöd och hjälp 
ska ges ska beaktas. Bestämmelsen i 5 kap 5§ i Socialtjänstlagen syftar till att stödja, påskynda 
och förstärka utvecklingen av rambeslut. I Jönköping bedrevs under hösten 2015 ett pilotpro-
jekt i ett geografiskt avgränsat hemtjänst- och hälso-och sjukvårdsområde i syfte att utveckla 
modellen för rambeslut som del i socialtjänstens salutogena verksamhetsutveckling. Tidigare 
har äldre personer beviljats detaljbeslut för sin hemtjänst. Ett detaljbeslut innebär att den hjälp 
och stöd som den enskilde blir beviljad anges i form av specifika insatser samt hur ofta dessa 
insatser ska utföras. I ett rambeslut anges istället den sammanlagda hemtjänsttid som den äld-
re personen är beviljad tillsammans med en beskrivning av de behov som tiden ska tillgodose. 
Den äldre personen planerar därefter tillsammans med sin kontaktpersonal inom hemtjänsten 
vad som ska utföras och hur tiden ska fördelas och detta skrivs ner i personens genomför-
andeplan. Syftet med rambeslutet är att öka den enskildes självbestämmande och inflytande 
över sin hemtjänsttid, vilket i sin tur kräver en mer flexibel och situationsanpassad hemtjänst. 
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Rambeslut i hemtjänsten innebär att makten över när och hur hemtjänsten ska utföras i högre 
utsträckning läggs över till den äldre personen.

På utförarsidan är arbetet med genomförandeplaner och kontaktmannaskap viktiga fram-
gångsfaktorer vid rambeslut. Det är i genomförandeplanen som detaljerna kring när och hur 
hjälpen ska utföras, beskrivs och det är den äldre personen, tillsammans med sin kontaktman, 
som upprättar genomförandeplanen. Det ska framgå i genomförandeplanen när hemtjänsten 
ska komma samt hur lång tid den äldre personen har för varje besök. Kontaktmannens, oftast 
en undersköterska, förmåga att få fram viktig information och att vara lyhörd för personens 
tankar och önskemål är central. Så länge utförandet rör sig inom de beviljade ramarna är det 
möjligt att omfördela tiden utifrån den äldre personens behov. Det ingår i kontaktmannens 
roll att regelbundet följa upp och utvärdera hur hjälp och stöd i hemmet har utförts och att 
hålla genomförandeplanen ”levande”. Genom regelbunden dialog skapas förutsättningar för 
delaktighet och inflytande.

En behovsstyrd och individanpassad verksamhet ställer dock högre krav på både utredning 
och utförande. För att säkra kvalitet på individ- och organisationsnivå förespråkar rambeslut 
en tydlig struktur vad gäller uppföljning och utvärdering. Det är av särskild vikt att bistånds-
handläggaren gör regelbundna strukturerade uppföljningar/utvärderingar för att försäkra sig 
om att den äldre personen har förstått beslutet, och därmed har möjlighet till delaktighet i 
verkställigheten samt att hen är tillfreds med resultatet. Uppföljningssamtalet är ett tillfälle 
för den äldre personen att komma till tals och att påverka sin situation. Uppföljning av ett nytt 
beslut ska ske inom tre månader från det att beslutet har fattats.

Implementeringen av rambeslut i Jönköpings kommun
I samband med att Jönköpings kommun beslutade att införa en salutogen äldreomsorg år 2013 
utarbetades ett program med tio punkter för att konkretisera införandet. En av dessa punkter 
var att gå från detaljerade beslut för att istället arbeta med rambeslut. År 2015 beslutade kom-
munen att påbörja införandet av rambeslut och ett införandeprojekt startades i ett geografiskt 
avgränsat område av kommunen. I början av projektet arbetade projektledarna mycket med 
att utarbeta riktlinjer och material för hur rambeslutet skulle se ut i kommunen. Omvärlds-
bevakning genomfördes och mycket inspiration hämtades från andra kommuner som arbetar 
framgångsrikt med rambeslut. En projektgrupp bestående av projektledarna, områdesansvarig 
handläggare och enhetschef samt kommunens utvecklingsledare sattes samman för att föra 
arbetet vidare. Två resurspersoner anställdes för att stötta utförargrupperna i det nya arbets-
sättet.

Vid årsskiftet 2015/2016 utökades projektområdet med ytterligare ett geografiskt område. 
Samtidigt skapades en ny ombudsroll i alla hemtjänstgrupper, ett så kallat ramombud, som 
fick riktad information om rambeslut vid sammanlagt tre tillfällen. Även processamordnare 
(hemtjänstens planerare), chefer och handläggare inom både kommunal och privat verksamhet 
utbildades i rambeslut. Alla hemtjänstgrupper erbjöds en timmes utbildning i rambeslut i sam-
band med deras APK vilket innebar att projektgruppen (projektledare och resurspersoner) gav 
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denna information till samtliga kommunala hemtjänstgrupper. De privata hemtjänstutförarna 
efterfrågade inte utbildningen i samma grad. 

Under hösten 2016 utökades projektområdet med ytterligare fem nya områden i kommunen. 
Aktuella hemtjänstgrupper i de utvalda områdena fick en två timmar lång utbildning inför 
uppstarten, där även aktuell handläggare deltog. På utförarsidan stöttade resurspersonerna 
med planering, genomförandeplaner, samtalet med den enskilde, tips och idéer för att under-
lätta för grupperna. Fler dokument/ lathundar/stöd togs fram för att hjälpa personalen. Alla 
kommunens handläggare deltog i oktober i en halvdagsutbildning i det nya arbetssättet. Pro-
jektledarna informerade även äldrenämnden, kommunala pensionärsrådet, äldreminister Åsa 
Regnér samt kommunens välfärdsutskott om rambeslut under hösten. 

Parallellt med utbildningsinsatser, utvecklingsmöten och arbetet med att sätta riktlinjerna, 
pågick ett intensivt arbete med att anpassa tekniken efter det nya arbetssättet. Detta gjordes 
tillsammans med kommunens utvecklingsledare på IT-avdelningen och verksamhetssystemets 
leverantör Pulsen. Bland annat utformades ett nytt beräkningsverktyg så att handläggarna 
enkelt skulle kunna räkna ut ramtiden.

I början av november genomfördes en stor kick-off för berörd personal (chefer, handläggare 
och vård- och omsorgspersonal). Detta tillfälle utgjorde startskottet för införandet av det nya 
arbetssättet i hela kommunen. 

Genomförande av studien
I syfte att undersöka vad äldre personer tycker och tänker kring begrepp som inflytande och 
självbestämmande i relation till rambeslutet genomfördes en intervjustudie parallellt med infö-
randet av rambeslut under hösten 2015.

Deltagarna i studien bestod av sammanlagt åtta personer i åldrarna 73-91 år som hade hem-
tjänst utifrån rambeslut. Det var sammanlagt fem kvinnor och tre män. Tre av deltagarna var 
sammanboende och fem var ensamboende. Två bodde på landsbygd och sex i samhälle och fem 
i lägenhet och tre i villa. Deltagarnas hemtjänsttid varierade mellan 1 timmar och 38 minuter 
till 100 timmar och 12 minuter per månad.

Datamaterialet insamlades genom intervjuer som genomfördes i deltagarnas hem på tid-
punkt som deltagarna självabestämde. Sju intervjuer med åtta deltagare varav ett makepar ge-
nomfördes. Intervjuerna bandades och transkriberades ordagrant. Datamaterialet består av 4 
timmar och 2 minuters sammanlagd intervjutid. Intervjuerna varierade mellan 27 minuter till 
45 minuter. Analysen genomförds med kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2007).  

Förklaringarna av komponenterna i begreppet känsla av ett sammanhang är hämtade ur 
boken ”En socialtjänst utan retur- ett medborgarperspektiv växer fram” Fortbildning AB 
Stockholm.
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Resultat
De äldres uppfattningar om självbestämmande och inflytande relaterat till rambeslut beskrivs 
under följande tre kategorier: Vaga uppfattningar om innebörden av inflytande och självbe-
stämmande, viktiga saker att bestämma om och inflytande i stunden men inte i planeringen. 

Tabell 3: Översikt av kategorier, underkategorier och meningsenheter. 

Vaga uppfattningar
Deltagarna hade svårt att beskriva vad självbestämmande och inflytande innebar och de hade 
svårt att sätta egna ord på vad begreppen betyder. De tyckte inte heller att det var någon skill-
nad på att ha självbestämmande eller att ha inflytande. Det var inte heller något som de hade 
reflekterat över i nämnvärd utsträckning, alltså vad det innebär att ha självbestämmande och 
inflytande relaterat till sin hemtjänst. De uppfattade dock begreppen mer som att ha medbe-
stämmande än att bestämma själv och använde ord som dialog och att ge och ta som synonym 
till begreppen. Deltagarna tyckte att begreppen handlade om att det inte bara ska gå utifrån 
personalens vilja där personalen säger att nu gör vi si och nu gör vi så, utan att de äldre får 
bestämma lite mer själva. De gav också uttryck för en osäkerhet kring vad de ska få bestämma 
om och ha inflytande över: 
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”de får väl putsa fönstren en gång om året, men då vet jag inte, om det ska 
vara självbestämmande, då kanske man får putsat två gånger om året om man 
vill det, skratt (nr1)”. 

Att ha ett reellt självbestämmande och inflytande innebär enligt deltagarna att det ska bli som 
man kommit överens om. 

Svårt att beskriva
Att sätta ord på vad begreppen betyder var mycket svårt för många av deltagarna. Trots att 
de har fått information från biståndshandläggaren om rambeslut och dess syfte att stärka just 
den enskildes självbestämmande och inflytande, är begreppen något som de äldre inte funderat 
så mycket över. Resultatet visade att många av dem överhuvudtaget inte tänkt så mycket på 
vad det innebär för dem att ha självbestämmande och inflytande över sin hemtjänst. De tyckte 
inte heller att är någon skillnad på de båda begreppen självbestämmande och inflytande utan 
uppfattar dem som synonymer. 

Dialog 
Deltagarna uppfattade att begreppen innebär dialog mellan den enskilde och hemtjänstper-
sonalen, men inte att var de själva som satt med taktpinnen och styrde. De tyckte nog att det 
handlade mer om att ha medbestämmande än att ha självbestämmande.  För dem innebar det 
att hemtjänstpersonalen inte bara går efter sin egen vilja och bestämmer hur och när saker sak 
utförs, utan att de istället frågar och lyssnar på vad de äldre säger. ”det har nog varit en dialog 
mellan mig och hemtjänsten, liksom, eeh, vad som ska göra och inte göras” (nr 1).  

Att det blir som vi sagt
Deltagarna hade en tydlig uppfattning om att ett reellt inflytande handlar om att det faktiskt 
blir så som man har kommit överens om. Det som uppfattas som kärnan i begreppet inflytan-
det är att det ska bli verkstad av det man bestämt tillsammans, att det ska bli som vi sagt. ”att 
har jag inflytande då händer det ju någonting när vi säger någonting. Så är det ju. Annars har 
man ju inte inflytande” (nr7).

Viktiga saker att bestämma om
Även om deltagarna inte hade funderat så mycket över vad begreppen självbestämmande och 
inflytande betyder så hade de både konkreta och tydliga uppfattningar om vad som för dem 
var viktigt att bestämma och ha inflytande över. Tiden för när hemtjänsten ska komma, detal-
jer kring hur städningen utförs och att kunna ändra det som man har planerat in utifrån dags-
form var viktigt för dem. Däremot skilde dessa uppfattningar sig åt och varierade stort från 
individ till individ. Det som någon tyckte var viktigt att bestämma och ha inflytande över var 
inte alls viktigt för någon annan. Det förekom också uppfattningar om att självbestämmande 
och inflytande inte var så viktigt.
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Tiden
Många av deltagarna tyckte att det var viktigt att bestämma över vilken dag och vilken tid 
hemtjänsten ska komma för att ge stöd vid olika insatser. Just tidpunkten för hur dags man vill 
ha sin hjälp på morgonen var viktigt att få bestämma över ”när man ska stiga upp och sånt på 
morgonen” (nr7). Både att bestämma vilken tid och att veta vilken tid personalen ska komma 
var viktigt för deltagarna för att de skulle kunna vara självständiga och inte känna sig låsta 
hemma, till exempel för att de sitter och väntar på hemtjänsten. Att få bestämma tid och dag 
för t.ex. städning är också viktigt för att kunna få behålla sina vanor och rutiner ”jag brukar 
ju alltid ha städat på fredagarna” (nr5). Det var också viktigt att kunna bestämma hur stor del 
av tidspotten man vill använda till olika situationer och stödinsatser, t.ex. att kunna använda 
mer av sin tid till promenad eller städning om det är viktigt för den enskilde. Det handlar ock-
så om att få känna att man äger sin tid och få använda den som man vill och smidigt kunna 
ändra utifrån sina behov och önskemål direkt tillsammans med sin kontaktman. 

”Om vi bestämmer då att det skulle bli så här istället för tre timmar så blir det 
fyra timmar, det är ju inte ... Det är ju inget heligt i det på något sätt, va. Utan 
det där kan vi sköta själva tycker jag. Just det här med att de åker ut till mig 
så här flera gånger per dag, skulle man inte på ett lätt sätt säga till dem att jag 
behöver inte den hjälpen då, men ni kan göra det och det istället åt mig”(nr7)

Hur städningen utförs
Att ha inflytande över hur hemtjänsten städar var något som deltagarna tyckte var viktigt. Det 
kan handla om att städningen ska göras på det sätt som den enskilde är van vid, att man ska 
använda ett visst rengöringsmedel eller inget rengöringsmedel alls, vilka rum som ska städas 
eller att till exempel vara noga med att torka listen i duschen.  

H: när det gäller din hemtjänst, vad är viktigt för dig att ha inflytande över?
I: att de gör det noggrant… ja, och det ska vara gjort ordentligt” (nr 4).
I: jo fast det har jag ju sagt ifrån att på parketten här får de ju inte ta med såpa 
här i vattnet – utan det ska bara vara rent vatten, men för övrigt att de får ta 
såpa i vattnet till korkmattorna” (nr5). 

Däremot ville inte deltagarna behöva instruera personalen varje gång vilka rum och hur de ska 
städa, det ville de att personalen skulle ha fått information om genom planeringen redan innan 
de kommer.

Flexibilitet utifrån dagsform
Deltagarna uppfattade också att det var viktigt för själva utövandet av självbestämmande och 
inflytande, att hemtjänsten hade ett flexibelt förhållningssätt.  De ville ha möjlighet att ändra 
det som var planerat utifrån aktuell dagsform. Det kunde t.ex. handla om att få stöd med 
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dusch när man känner för det istället för att ha det inbokat på ett schema. ”jag vill duscha när 
jag känner för att duscha”(nr 6), eller att t.ex. passa på att städa istället för en promenad om 
den äldre personen inte kände sig pigg nog för promenaden. 

”Ja det var att när NN (kontaktman) kom så skulle vi åkt och handlat upp 
till A6 då men jag kände att jag orkar inte, jag sa till NN att nej, jag är inte så 
pigg, sa jag. ”-Ja, men då städar jag istället idag då, så är det gjort,” sa NN.

”Alltså då var ju hon flexibel om du förstår och vände på det hela då” (nr1).  Det kunde också 
handla om det omvända, det vill säga att den äldre kunde få stöd att gå ut en promenad istället 
för det som var inbokat och planerat. Om det saknas flexibilitet genom att personalen istället 
hänvisar till det som är inplanerat så begränsas de äldres inflytande och självbestämmande.  

”Jag frågade ju det en gång, om de kunde ta en promenad, lite längre, men det 
ingick inte i deras plan där. H: att vara ute och promenera? I: nej, utan det var 
till att handla!” (nr5).

Inte så viktigt med självbestämmande
För en del av deltagarna var det inte viktigt att ha inflytande över, och bestämma när, insatser-
na ska ges. ”Nej, det är det inte för det…(tyst)… middagen den kan jag ju äta närsomhelst och 
laga närsomhelst” (nr5). 

H: ”duscha på morgonen eller kvällen?... I: nej, det är inte viktigt för mig. Det 
är som jag fick duscha i morse här, det är ju helt ok, kanske denna dagen, ja, 
det spelar ingen roll” (nr7).

För andra var det inte så viktigt med självbestämmande och inflytande överhuvudtaget, de gav 
gärna hemtjänsten fria händer och tyckte det var skönt att lämna över ansvaret till hemtjäns-
ten. 

”Jag tycker det är mest skönt att de kommer hit, vadheterdet, och tittar till ett 
lite grann, och pratar lite grann och så…nää, men jag är ju lite grann så att 
jag vill bli styrd då, så vadheterdet, så att jag tar det gärna som det kommer” 
(nr2).

Inflytande i stunden men inte i planeringen
Deltagarna tyckte att de hade inflytande och fick bestämma själva i vardagen när hemtjänst-
personalen kom för att ge dem stöd och hjälp. Personalen har då ett förhållningssätt där de till-
frågar de äldre om vad de vill ha stöd med idag, vad de vill göra, vad de vill ha inhandlat och 
hur de ska utföra insatserna. Däremot har inte deltagarna upplevt sig delaktiga i planeringen 
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av hur och när stöd och hjälp ska ges. På frågan om hur det kommer sig att de har insatserna 
på de tider som de har anger deltagarna att de fick besked om aktuella tider genom det schema 
de fått från hemtjänsten.

Hemtjänsten planerar
Deltagarna har inte uppfattat att de varit delaktiga i och haft inflytande över planeringen av 
insatserna tillsammans med sin kontaktman. En del vet inte om de har någon kontaktman 
medan andra känner sin kontaktman väl. Många vet inte om de har upprättat någon genom-
förandeplan eller gjort någon planering tillsammans med hemtjänsten, de har svårt att reda ut 
alla kontakter och blandar ihop olika aktörer. En del tror dock att de gjort någon planering 
med biståndshandläggare, kanske med hemteam, kanske med hemtjänst, några pratar också 
om planering med hemrehab. De har dock inte upplevelsen av att ha haft inflytande och fått 
bestämma själv över när hemtjänsten ska komma, hur de vill fördela sin tid och vad de vill ha 
stöd med.

En förutsättning för att ha inflytande över sin planering är enligt deltagarnas uppfattningar 
att de har mer kontakt med sin kontaktman. Att inte känna sin kontaktman, kanske inte ens 
veta om vem som är kontaktmannen gör att de äldre inte vet vem de ska vända sig till för att 
påverka hur och när insatserna ska ges. De äldre som känner sin kontaktman och har en god 
relation med sin kontaktman uppfattar sig i större utsträckning ha inflytande över sin hem-
tjänst.  ”I. då kanske man skulle tänka sig så här att man hade lite bättre kontakt med den här 
eeh kontaktmannen…vad hette hon?..”(nr7).

När de beskrev hur det kom sig att de har insatserna på de aktuella tiderna uppfattade de 
inte att de själva haft något inflytande över det. De uttryckte att det bara blev så, eller det var 
schemat som sa det, eller det blev den tid hemtjänsten hade, inte att de själva varit delaktiga i 
och haft inflytande över den planeringen. De äldre gav uttryck för att stilla acceptera att det 
går till så när man är i behov av hemtjänst. De har inte heller funderat så mycket över hur det 
kommer sig att de har hemtjänst vid de tider de har.  ”Det bara blev, det var väl… hemtjänsten 
tror jag…”(nr 4). ”det var schemat som sa det” (nr2).
De som däremot beskrev att de varit med och planerat insatserna uppfattar sitt inflytande som 
ett givande och tagande, man har i dialog och förhandling med hemtjänsten kommit fram till 
vad, hur och när insatserna ska ges, t.ex. om personalen bestämmer dag för städningen så 
bestämmer den äldre personen att det ska ske på eftermiddagen. ”eftermiddagen har jag sagt 
för då kan jag handla på fredagsförmiddagen” (nr 1).

Inflytande i stunden
De äldre uppfattade däremot att de hade haft inflytande i stunden genom att de blev tillfråga-
de om t.ex. hur de vill ha stödet utfört, vad de vill ha inköpt, om det är något mer de behöver 
hjälp med, vilka rum som ska städas osv. De hade inflytande genom att de i stunden talar om 
och säger ifrån så stödet anpassas till hur den enskilde vill ha det. ”De frågar ju ofta: är det 
något mer du behöver ha hjälp med?” (nr 5).
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Diskussion
Att införa rambeslut var en del i socialtjänsten i Jönköpings kommuns salutogena verksamhets-
utveckling. Socialtjänsten i Jönköpings kommun har som övergripande syfte för alla sina för-
bättringsarbeten att öka medborgarens känsla av sammanhang. ”Vi utgår från medborgarens 
egen förmåga och resurser för att främja hälsa. Det vi tillsammans åstadkommer ska upplevas 
som meningsfullt, hanterbart och begripligt” (Ledningsförklaring, socialtjänsten i Jönköpings 
kommun).

Det salutogena förhållningssättet är ett hälsofrämjande förhållningssätt som ser det friska och 
tar fasta på individens resurser för att bidra till att hälsa bevaras och förbättras (Antonovsky, 
2005). Det salutogena förhållningssättet fokuserar alltså på det som främjar hälsa till skillnad 
från det patogena synsättet som fokuserar på att hitta det som orsakar ohälsa. Med det patogena 
synsättet försöker man ta reda på vad som orsakar sjukdom, varför människor blir sjuka och hur 
man kan bota, lindra och förebygga sjukdom. Antonovsky menade att det inte räcker med att 
bara ägna sig åt den frågan för att uppnå hälsa utan den patogena frågan behövde kompletteras 
med den salutogena frågan ”Hur kommer det sig att vissa personer kan bibehålla hälsa trots att 
de utsätts för svåra påfrestningar?” En känsla av sammanhang (KASAM). Han identifierade tre 
faktorer som tillsammans bidrar till en stark KASAM. Det handlar om att känna meningsfullhet 
i vardagen och om en tillvaro som går att begripa och hantera. 

Meningsfullhet, JAG VILL, är den emotionella komponenten i KASAM (Antonovsky, 
2005). Det handlar om vad som motiverar mig, vad jag vill lägga energi och engagemang på. 
Många gånger kan möjlighet att vara delaktig i planering och utförande oerhört viktigt för att 
känna meningsfullhet. Meningsfullhet stärks då man känner att man kan påverka situationen 
och ser en mening med vad det gäller (Westlund, 2013).

Begriplighet, JAG VET, är den kognitiva komponenten i KASAM (Antonovsky, 2005). Det 
handlar om att förstå sin omgivning, det man ställs inför och att man upplever det man möter 
som förnuftsmässigt och begripligt. Det handlar också om att känna sig förstådd, om upp-
levelsen av att andra runt omkring mig har förstått vad jag menar. Den som har hög begrip-
lighet upplever tillvaron som ordnad, sammanhängande och strukturerad (Westlund, 2009). 
Stark begriplighet skapar trygghet vilket är en viktig del av känslan av välbefinnande (prop. 
2009/10:116). 

Hanterbarhet, JAG KAN, är den instrumentella komponenten i KASAM. Det handlar om 
upplevelsen att klara det man ställs inför, att ha balans mellan resurser, båda mina egna och 
andra resurser jag har till mitt förfogande, och de påfrestningar och belastningar jag ställs 
inför. Obalans i hanterbarheten kan bero antingen på att man är utsatt för alltför stora på-
frestningar eller på grund av att man har ett överskott av resurser som inte tas tillvara (Anto-
novsky, 2005). 

I studiens resultat framträder tydliga kopplingar till samtliga tre faktorer i den salutogena 
teorin.  I kategori 1), de äldres vaga uppfattningar om innebörden av begreppen, finns en stark 
koppling till framförallt begriplighet. Kategori 2), vad de äldre tycker är viktigt att ha infly-
tande över, handlar till stor del om meningsfullhet. Kategori 3) att de äldre uppfattar sig ha 
inflytande i stunden men inte i planeringen, kan sättas i relation till bland annat hanterbarhet.
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Begriplighet
Rambeslutets syfte är att stärka de äldres självbestämmande och inflytande. Trots att de äldre 
personer som har varit med i pilotprojektet har fått både muntlig information från bistånds-
handläggare och skriftlig information via informationsbroschyrer, så antyder resultatet på att 
det inte kommunicerats tillräckligt väl. De äldre har inte tillräcklig förståelse för hur rambeslut 
fungerar och vad de har rätt att bestämma om. För att uppnå rambeslutets intentioner om ökat 
självbestämmande och inflytande bör fokus läggas på att stärka begriplighet genom att tydlig-
göra informationen till de äldre.

De äldre som ingick i studien har överhuvudtaget inte funderat så mycket på frågor om själv-
bestämmande och inflytande. Deras uppfattning är att det är hemtjänsten som planerar och 
bestämmer och det är något de finner sig i. De verkar acceptera att det är så, utan att egentli-
gen ifrågasätta det faktum att de inte känner att de inte haft inflytande eller självbestämmande 
i planeringen. Det kan finnas flera möjliga anledningar till resultaten. En anledning kan vara 
att många äldre har en bild av hur det ska vara att få hemtjänst – att man får tacka och ta 
emot, att man inte kan ställa några krav. Vår nutida äldreomsorg har gamla anor, där ansvaret 
för äldre och sköra har legat på familjen, efter det kyrkan och senare samhällets fattigvård. En 
del av detta patriarkala arv influerar fortfarande till viss del äldreomsorgen (Sundström, 2013). 
En annan anledning till att de äldre inte funderat så mycket på sin rätt till självbestämmande 
och inflytande kan vara att det i samhällsdebatten och media under senare tid förekommit ett 
intensivt fokus på hur stressad hemtjänstpersonalen är, bland annat genom det tidsregistre-
ringssystem som används. De äldre gav uttryck för hur fantastisk personalen är, att de gör ett 
enastående jobb, men att de tycker synd om personalen för att de är så stressade och alldeles 
för få. Denna omtanke om personalen kan ha bidragit till att de äldre medvetet eller omedvetet 
inte tagit plats i planeringen. Det handlar både om begriplighet och om meningsfullhet. Låg 
grad av begriplighet där de äldre inte vet vad de har rätt till och ett klimat där de äldre tycker 
det är mer meningsfullt att det ska bli bra för personalen än att själva ta plats och hävda sitt 
självbestämmande.

Många äldre ser självbestämmande och inflytande mer som att ha en dialog med hemtjäns-
ten eller som ett medbestämmande istället för ett självbestämmande. Detta resultat stöds av 
tidigare forskning inom området där t.ex. Olaisson (2009) beskriver hur kommunikation vid 
beståndshandläggning kan ses som en förhandling mellan den enskilde och handläggaren. Det 
kan ha flera förklaringar. Dels kan det handla om att personalen kanske inte vet vad de kan 
lova den enskilde, t.ex. h om när i tid man kan lägga in olika insatser på schemat. Då garderar 
man sig genom att förhandla istället för att ställa frågan: Hur vill du att vi gör? Förhandlingen 
skulle också kunna bero på att kontaktmannen inte har tillräckligt goda kunskaper i hur hen 
ska ställa frågor i planeringen för att den äldre ska ges möjlighet till självbestämmande och 
inflytande. Ur detta perspektiv bör även insatser som syftar till att stärka personalens begrip-
lighet i form av förståelse för arbetssättet och kunskap kring t.ex. motiverande samtal (Holm 
Ivarsson & Ortiz, 2013) vara av hög prioritet för att de äldre i sin tur ska få ett reellt inflytan-
de och självbestämmande. 
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Hanterbarhet
En del äldre kan inte säga säkert om de varit med eller inte i planeringen av insatserna. De be-
skriver att det varit oerhört rörigt då de har mött så många olika personer. Det har varit möten 
med biståndshandläggare, vårdplaneringsteam, hemteam, hemrehab och telefonsamtal med 
processamordnare i hemtjänst eller möte med sin kontaktman.  Alla dessa olika möten kan ha 
bidragit till att planeringen tillsammans med kontaktmannen av hur stöd och hjälp ska ges när 
genomförandeplanen upprättas har fallit bort. Den äldre personen kan ha fått ett dokument 
med information från arbetsterapeuten, ett från biståndshandläggaren, ett från kontaktman-
nen och så vidare. Detta gör att det blir svårt för de äldre att se helheten av sin planering. För 
att stärka både begriplighet och hanterbarhet i samband med att en äldre person ska börja få 
insatser från hemtjänsten bör socialtjänsten begränsa antalet personer som den äldre träffar 
samt samordna planering och insatser mellan olika yrkesgrupper så långt det går.

En intressant del av resultatet handlar om att de äldre uppfattar att det är hemtjänsten som 
planerar och bestämmer hur och när insatserna ska ges. Även om den äldre personen varit med 
i ett planeringssamtal med sin kontaktperson där genomförandeplan upprättats är det inte 
säkert att den äldre personen har uppfattat att hen haft något självbestämmande och inflytan-
de över planeringen. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning som visar hur personal 
ofta dominerar planeringssamtal och att den äldre inte i tillräckligt stor utsträckning uppma-
nas att ge uttryck för sina önskemål (Berglund m.fl. 2012). Ser vi detta i ljuset av att personal 
ofta trivialiserar de äldres åsikter och önskemål, som Harnett (2010) visat, så ökar förståelsen 
för hur det kan komma sig att de äldre inte upplever sig ha inflytande över planeringen. Att 
genomföra planeringssamtal där den äldre får vara delaktig utifrån sin förmåga och få stöd i 
planeringen utifrån behov kräver en hög kompetens hos undersköterskan. En viktig del av un-
dersköterskans uppdrag blir i planeringssamtalet att bidra till balans i hanterbarheten. Holm 
Ivarsson och Ortiz skriver i boken MI – Motiverande Samtal (2013): 

”Efter biståndsbedömningen avgörs vad som konkret ska utföras, hur och när, 
av den äldre i samarbete med utföraren i en genomförandeplan. Det ställer 
höga krav på att den som har genomförandesamtal med den äldre förmår att 
skapa ett gott samarbetsklimat och fångar upp den enskildes önskemål om 
hur hjälpen ska utföras, för att på så sätt se till att den äldre får ett verkligt 
inflytande över vad som ska planeras. Det är mycket viktigt att den äldre får 
formulera sina önskemål aktivt” (s 86).

De äldre som inte visste vem som var deras kontaktman upplevde ofta bristande inflytande 
i planeringen, vilket antyder att det är viktigt att de äldre omgående, när de får beslut om 
hemtjänst, får en namngiven kontaktman. Den äldre personen bör i ett tidigt skede träffa 
och påbörja en relation med denna kontaktman som sen ska vara spindeln i nätet och hålla 
samman omsorgen. Kontaktmannen kan då bli en viktig bidragande resurs i den äldres omsorg 
vilket stärker hanterbarheten. En central uppfattning som de äldre hade om självbestämmande 
och inflytande var att det skulle bli som man bestämt, för att man ska ha ett reellt inflytande. 
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Kontaktmannen måste därför följa upp den ursprungliga planeringen tillsammans med den 
äldre personen för att säkerställa inflytande och självbestämmande. Vid dessa uppföljnings-
samtal bör man följa upp om den enskilde är nöjd och om det blivit som de bestämt samt att 
tillsammans se över hur tidspotten använts. Kontaktmannen kan genom dessa uppföljningsmö-
ten bidra till stärkt hanterbarhet och framför allt ökat inflytande och självbestämmande.

Meningsfullhet
Att få bestämma, vara delaktig och ha inflytande ökar motivationen till att kämpa även vid på-
frestningar, svårigheter och belastningar (Westlund, 2009). Enligt de Sao José, Barros, Samitca 
och Teixeira (2016) kan avsaknad av delaktighet i beslutsfattandet leda till att de äldre får en 
negativ upplevelse av att få hjälp. Faktorer som har samband med de äldres positiva upplevelser 
av att ta emot hjälp handlar om ömsesidighet, respekt, uppmärksamhet, trygghet och säkerhet 
samt delaktighet i beslut gällande omsorgen. Faktorer som är relaterade till negativa upplevel-
ser av att ta emot hjälp handlar om svårigheter med att be om hjälp, ambivalens, att man inte 
är delaktig, att man förlorat sin självständighet, sitt självbestämmande, sin självkänsla och sin 
sociala identitet.

Den faktor som finns med på både positiv- och negativlistan handlar om möjligheten att 
vara delaktig i beslut gällande omsorgen. Att få möjlighet att vara delaktig och ha inflytande 
i beslutsprocessen bidrar till att de äldre upplever det som positivt att få hemtjänst medan 
avsaknad av delaktighet och inflytande ger negativa upplevelser av att få hemtjänst. Många 
gånger upplever de äldre att deras önskemål och behov inte tas på allvar. De upplever att 
hemtjänstpersonalen fattar beslut för dem och utför insatserna utifrån hemtjänstens rutiner 
istället för att inbjuda till delaktighet. Detta leder i sin tur till att den äldre personen upplever 
det som negativt att få hemtjänst (Sao José m.fl., 2016). Prescis som de Sao José m.fl. (2016) tar 
upp så är det ofta hemtjänstens rutiner som påverkar hur insatserna utförs. Även Henderson 
och Caplan (2008) lyfter fram att just rutiner och rigiditet hos hemtjänsten kan medföra att 
äldre inte blir nöjda med sin äldreomsorg trots till synes välstrukturerade metoder, arbetssätt 
och program. Detta stärker denna studies resultat om att rambeslutet, som kan ses som ett väl-
strukturerat arbetssätt som stämmer väl överens med de äldres uppfattningar om vad som är 
viktigt att bestämma om, ändå inte lever upp till sina intentioner om inte rigiditet och rutiner 
samtidigt luckras upp.

De saker som de äldre tyckte var meningsfullt och viktigt att bestämma om handlade om 
när hemtjänsten skulle komma, hur hjälpen ska utföras och att hemtjänsten på ett flexibelt 
sätt kunde möta de äldres behov utifrån dagsform. Detta resultat stämmer väl överens med 
Harnetts (2010) fynd om att det är de, som hon kallar det, triviala sakerna i vardagen som har 
stor betydelse för de äldre. Att öka förståelsen hos hemtjänstpersonalen kring vikten av att få 
bestämma om detaljer i sin omsorg ses som centralt. Denna förståelse skulle då kunna minska 
risken att personalen trivialiserar det som de äldre ger uttryck för som viktigt, som Harnett 
(2010) påvisade i sin forskning. Att som hemtjänstpersonal vara lyhörd och intresserad av 
det som är viktigt för den äldre när det gäller hemtjänsten bidrar till att stärka den enskildes 

3
. 

R
A

M
B

E
S

L
U

T



54 | 10 FÖRBÄTTRINGAR

meningsfullhet. Äldres önskemål om tid är något som enligt författarens erfarenhet ofta ger 
upphov till diskussioner kring rättviseperspektivet bland personalen. Jönsson och Harnett 
(2015) beskriver hur rättighetsperspektivet för äldre ser annorlunda ut än för andra grupper 
i samhället. Yngre personer med funktionsnedsättning jämförs med jämnåriga personer utan 
funktionsnedsättning då samhället bedömer deras rättigheter. Äldre personer med behov av 
äldreomsorg däremot jämförs med andra personer i behov av äldreomsorg då deras rättigheter 
bedöms. Jönsson och Harnett efterfrågar därför att äldre personer i behov av hemtjänst eller 
annan äldreomsorg istället ska jämföras med andra äldre, den så kallade tredje åldern, när de 
åberopar sin rätt till likvärdiga omständigheter (ibid). Ett sådant perspektivskifte skulle troligt-
vis kunna bidra till att även hemtjänstpersonal i större utsträckning skulle välkomna individu-
ella önskemål vad gäller tid och sträva efter att tillmötesgå dessa ännu mer vilket skulle kunna 
stärka den enskildes meningsfullhet.

Det finns en stor inbördes variation mellan de äldre avseende vilka saker som de äldre ansåg 
vara viktiga att bestämma över. Detta stämmer väl överens med ett väletablerat faktum att ju 
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äldre vi blir ju mer olika varandra blir vi (Ernsth Bravell, 2013). Fokus på vikten av den indi-
viduella anpassningen har också ökat de senare åren i och med tillägget i socialtjänstlagen om 
en nationell värdegrund för äldreomsorgen där individanpassningen går som en röd tråd (prop. 
2009/10:116). En annan anledning till varför vissa personer anser att det är viktigt att bestäm-
ma om olika saker medan andra inte tycker det är viktigt kan ha att göra med den inställning 
till stöd från hemtjänsten som olika personer har. Olaison (2009) konstaterar att en del ser 
hemtjänsten som ett intrång, andra som ett stödjande komplement och ytterligare en grupp ser 
det som en rättighet. Resultaten i denna studie tyder på att den individuella inställningen till 
stödet påverkar i vilken utsträckning de äldre tycker att självbestämmande och inflytande är 
viktigt eller inte. De personer som gav uttryck för att hemtjänsten upplevdes som ett intrång 
eller en rättighet uppfattade också vissa detaljer kring när och hur stöd och hjälp ska ges som 
oerhört viktiga. De äldre personer som såg hemtjänsten som stöd uttryckte bara glädje och 
nöjdhet med att hemtjänsten kommer, för dem var inte självbestämmandet så viktigt. För en 
del var det också skönt att kunna lämna över beslutsfattandet till hemtjänsten. Dessa resultat 
kan jämföras med tidigare studier kring val av hemtjänstutförare vilket äldre personer nu mer 
och mer förväntas ta beslut kring (Meinow, Parker och Thorslund, 2011). De äldre som är 
mest i behov av stöd från äldreomsorgen, och som då skulle ha mest nytta av att kunna göra 
goda val kring sin hemtjänst t.ex. avseende hemtjänstutförare mm, är de med högst förekomst 
av kognitiva och fysiska begränsningar vilka påverkar personens förmåga till rationella val 
gällande sin hemtjänst (ibid). 

En del äldre gav också uttryck för att besöken från hemtjänsten var något man såg fram 
emot och något som minskar deras känsla av ensamhet. Tidigare studier har visat att personer 
som bor med en partner har mindre ensamhetskänsla (Prieto-Flores, Fernandez-Mayoralas, 
Forjaz, Rojo-Perez och Martinez-Martin, 2011). Förutom avsaknad av en partner så har 
många äldre inte så stora sociala nätverk vilket påverkar känslan av ensamhet. Prieto-Flores 
m.fl. (2011) visar dock på intressanta samband mellan om man känner sig nöjd med sin boen-
demiljö, om man bor som man önskar och vill, så minskar också känslan av ensamhet.  Det 
tillsammans med den resurs som hemtjänsten utgör kan för många minska ensamhetskänslan 
vilket också deltagarna i denna studie gav uttryck för. I det dagliga mötet med hemtjänsten 
uppfattar ändå de äldre att de har självbestämmande och inflytande. Personalen i hemtjänsten 
har antagit ett flexibelt förhållningssätt där de i varje möte utgår från vad den enskilde önskar 
stöd och hjälp med just idag och utgår från den enskildes varierande dagsform. Detta är något 
som de äldre uppskattar och önskar mer av. Just flexibiliteten i förhållningssättet verkar vara 
nyckeln till att de äldre känner att de har självbestämmande och inflytande i vardagen. Så 
även om det i planeringen, som de äldre då alltså inte känner att de haft inflytande över, står 
städning så kan man istället gå ut en promenad om den äldre önskar det just denna gång. 
Detta flexibla förhållningssätt i vardagen stärker de äldres känsla av självbestämmande och 
inflytande. 

3
. 

R
A

M
B

E
S

L
U

T



56 | 10 FÖRBÄTTRINGAR

3
. 

R
A

M
B

E
S

L
U

T

Slutsatser
De äldre beskriver bland annat att det är viktigt att ha inflytande över när man ska få sin 
hemtjänst, hur städningen utförs, att det finns flexibilitet utifrån dagsform och att det blir som 
man kommit överens om. En slutsats som kan dras utifrån detta är att det som de äldre tycker 
är viktigt att ha självbestämmande och inflytande över stämmer väl överens med intentionerna 
för införandet av rambeslut. 

De äldre uppfattar också att de har självbestämmande och inflytande i stunden, i den faktis-
ka vardagen, men inte i själva planeringen av insatserna. Det finns alltså lite kvar att göra för 
att möjliggöra och tydliggöra den enskildes inflytande över själva planeringen. Återkommande 
uppföljningar av det man kommit överens om är viktiga för att säkerställa att det blir så som 
man bestämt, och det kan vara avgörande för att den äldre ska ha ett reellt inflytande och 
självbestämmande. 

Det är av nytta för hela äldreomsorgen att förstå hur äldre personer ser på självbestämman-
de och inflytande, eftersom det är så stora och bärande begrepp i organisationen. Kunskapen 
om äldre personers uppfattningar om självbestämmande och inflytande som studien resulte-
rat i har i sin tur förmedlats vidare till alla hemtjänstchefer i kommunen inför införandet av 
rambeslut i hela kommunen. Fem framgångsfaktorer för att rambeslut ska leda till ett reellt 
självbestämmande och inflytande för de äldre har identifierats och förmedlats vid en utveck-
lingsdag till hemtjänstcheferna för att de i sin tur skulle kunna förmedla denna kunskap till 
sina medarbetare samt arbeta förberedande inför införandet av rambeslut. De fem framgångs-
faktorerna är:

1. Fokus på att tydliggöra den äldre personens delaktighet och inflytande i planeringen 
via genomförandeplanen. Vid rambeslut får genomförandeplanen en ännu viktigare 
roll då den ersätter handläggarens arbetsplan. För att i ännu större utsträckning än 
tidigare förflytta makten från till den enskilde har också genomförandeplanen i och 
med införandet av rambeslut börjat skrivas i jag-form.

2. Fokus på att ta reda på ”Vad är viktigt för just dig?” i samband med det stöd som 
ska utföras.

3. Fokus på att bygga upp en bra kontakt med sin kontaktman.

4. Avgörande för att de äldre ska känna att de har ett reellt inflytande är att de ska 
kunna lita på att det blir som vi bestämt.

5. Kontinuerlig och tät uppföljning där den äldre personen har inflytande över att 
justera sin planering både vad gäller tidsplanering och innehåll utifrån den enskildes 
önskemål och behov.
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Kapitel 4

Hemteam
Ann Britt Karlsson och Marie Kemi

För en bättre vård- och omsorgsplanering för de personer som behöver sam-
ordnade insatser efter utskrivningen från sjukhuset, startades Hemteam inom 
två geografiskt näraliggande hemsjukvårdsområden i kommunen. Hemteam 
är ett frivilligt erbjudande. Teamet som möter upp direkt vid hemkomst efter 
sjukhusvistelse har en kompetensmix som gör att rehabiliteringsinriktade 
utredningsinsatser kan påbörjas direkt efter sjukhusvistelsen i den enskildes 
hemmiljö, i stället för på sjukhuset. Hemteamsmodellen bygger på ett reha-
biliterande synsätt och arbetssätt. Medborgares och medarbetares kunskaper 
kompletterar varandra från första mötet i hemmiljön så att medborgarens 
känsla av sammanhang och självbestämmande kan stärkas genom delaktig-
het i arbets- och beslutsprocesser utifrån egna önskemål, förmågor och behov 
av stöd i vardagslivet.  Verksamheten visar sig vara av meningsfull betydelse. 
Personer som tackat ja till Hemteam upplever trygghet vi hemkomst från sjuk-
huset, ett målmedvetet stöd för sin rehabilitering och ökad självständighet. 



62 | 10 FÖRBÄTTRINGAR

Inledning
Projektet Hemteam är ett förbättringsarbete inom DIALOGEN som beslutades av äldre- och 
socialnämnden 2012. Hemteamet erbjuder insatser för att förbättra vård- och omsorgsplane-
ringen för den enskilde efter en sjukhusvistelse. 

Syftet är att genom vård- och omsorgsplanering i hemmet öka den enskildes möjligheter 
att påverka och ta ansvar för sin egen situation. I det strategiska förbättringsarbetet betonas 
betydelsen av ett salutogent och inkluderande arbetssätt där medborgares och medarbetares 
kunskaper tillvaratas och medborgarens känsla av sammanhang och självbestämmande kan 
stärkas genom ökad delaktighet i arbets- och beslutsprocesser (Rosenqvist & Samuelsson, 
2013). Målet med Hemteamet är att 

”Utifrån den enskildes behov och önskemål att genomföra en tvärprofessionell 
utredning, bedömning och beslut och erbjuda den enskilda individen en god 
och säker omsorg, vård och rehabiliterig i hemmet” (Samuelsson, 2014).

I arbetet är de närmast berörda personernas delaktighet och inflytande en förutsättning för att 
hemteamet ska kunna utreda och organisera en sammanhållen, god och säker vård och omsorg 
utifrån berörda medborgares samlade behov, befintliga förutsättningar och relationer i hemmet 
och närmiljön. Projektverksamheten har fortlöpande följts upp och utvärderats internt och ex-
ternt i följeforskning sett ur medborgarperspektiv. De allra flesta personer som haft Hemteam 
har upplevt att de fått ett överraskande meningsfullt och respektfullt stöd, som möjliggör ökad 
aktivitet och självständighet i vardagen. De professionella i olika yrkesroller och medborgare 
samarbetar i utformningen av en re/habiliteringsinriktad utredningsmodell med utgångspunkt 
från personens förmågor, behov och nära relationer i hemmiljön. 

I detta kapitel ger vi en bild av modellen som helhet samt några glimtar från hur medarbe-
tare i Hemteamet och angränsande verksamheter samarbetar och hur medborgare som tackat 
ja till Hemteam upplever stödet och har deltagit i utformningen av modellen. Stora delar av 
resultatredovisningen i detta kapitel bygger på tidigare utvärderingsrapporter om Hemteamet. 
En delrapport från den lärande utvärderingen 2015-04-30  i Kemi, Le & Rosenqvist (2015) 
samt slutrapporten från lärande utvärdering i Hemteamet (Karlsson, 2015). 

Problemen med vårdplanering på sjukhus är ett välkänt faktum. De senaste åren har flera 
utredningar pågått parallellt i kommuner, landsting och nationellt för att åstadkomma en god 
och samordnad vård, omvårdnad och rehabilitering för personer efter sjukhusvistelse. Utred-
ningen om betalningsansvarslagen (SOU 2015:20) visar på vikten av att vård- och omsorgspla-
neringen sker hemma istället för på sjukhuset. Den enskilde blir mer delaktig i planeringen och 
personalen kan erbjuda mer individuellt anpassade insatser med kunskap om hur den enskilde 
lever och fungerar i sin vardag. 

För personer boende i Jönköpings kommun har sedan 2004 huvuddelen av vård- och om-
sorgsplaneringarna genomförts av ett vårdplaneringsteam stationerat på länssjukhuset Ryhov. 
Men de insatser den enskilde beviljats på sjukhuset stämde inte alltid överens med hur det såg 
ut i verkligheten då den enskilde kom hem. Förutsättningarna för hemtjänsten blev då svåra 
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på grund av att, de beviljade insatserna kunde vara för få eller för många. Det var även en stor 
andel personer som direkt beviljades korttidsvistelse innan de återgick till hemmet. 

Hemteamets syfte och vilka behov som kan mötas
I det strategiska förbättringsarbetet betonas betydelsen av ett salutogent och inkluderande 
arbetssätt där medborgares och medarbetares kunskaper tillvaratas och medborgarens känsla 
av sammanhang och självbestämmande kan stärkas genom ökad delaktighet i beslutsprocesser 
och med inflytande över stödet som ges. I hemteamets arbete innebär det exempelvis att utred-
ningsarbetet som ligger till grund för den individuella vårdplaneringen och genomförandepla-
ner ska utarbetas i med delaktighet och inflytande av personen i hemmet efter utskrivningen 
från sjukhuset, i stället för på sjukhuset. Den enskilde individens delaktighet är en viktig 
förutsättning för att hemteamet ska kunna utreda och organisera en sammanhållen, god och 
säker vård och omsorg utifrån berörda medborgares samlade behov, aktivitetsförmågor och 
relationer i hemmet och närmiljön.

Hemteamsverksamheten erbjuds främst till personer över 65 år med behov av fortsatt om-
sorg, vård och rehabilitering efter sjukhusvistelse. Den enskilde garanteras möjlighet att själv 
välja att komma till en korttidsenhet om hon/han anser sig inte klara av situationen i hemmet. 

Det har inte fastställts någon målgrupp för hemteamet eftersom olika individer har olika 
förutsättningar och förmågor att ta ansvar för sin situation. Det finns dock förhållanden när 
det blivit vård- och omsorgsplanering på sjukhus och inte hemteam. Det kan handla om att 
den enskilde har stark oro och omvårdnadsbehov dygnet runt. Att make/maka har bistått den 
enskilde under lång tid i hemmet och är i behov av avlastning. Vidare kan det handla om att 
personer med svår demensproblematik/kognitiv svikt eller att den enskilde väljer att fortsät-
ta få sina redan beviljade insatser av ordinarie personal och där förändringar i insatserna är 
marginella.

Hemteamets omfattning, kompetensmix och arbetssätt
Projektet hemteam startade hösten 2013 inom ett geografiskt avgränsat område i kommunen, 
hemsjukvårdsområde 9 och 10. Från och med september 2014 utökades hemteamet, med hem-
sjukvårdsområde 8. Med fortsatt goda resultat utökades projektet i april 2016 med ytterligare 
ett hemteam inom hemsjukvårdsområde 4,5 och 7. Hemteamet som ansvarar för hemsjuk-
vårdsområde 8, 9 och 10 benämns hemteam söder och hemteamet som ansvarar för hemsjuk-
vårdsområde 4,5 och 7 benämns hemteam centrum.

Hemteamet består av biståndshandläggare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetstera-
peuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter samt leds av en enhetschef. En individuellt anpassad 
utredning och bedömning av behov vård, omsorg och rehabilitering påbörjas i den enskildes 
hem direkt efter sjukhusvistelsen. Detta sker genom att den enskilde i samråd med teamets oli-
ka professioner börjar arbetet med att komma fram till behovet av stöd och hjälp i hemmiljön. 
Tanken är att underlätta situationen i hemmet samt börja träna i vardagen för att uppnå mesta 
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möjliga självständighet och delaktighet. Ett (utrednings)beslut fattas av biståndshandläggaren 
om hjälp i hemmet av Hemteam under en period om cirka två veckor. Inom dessa två veckor 
genomförs ett vård- och omsorgsplaneringsmöte för att bedöma behov och fatta beslut om 
eventuellt fortsatta insatser. 

Hemteamets utveckling och förbättring under hand
Vid projektets start informerade biståndshandläggarna i hemteamet den enskilde och perso-
nalen på sjukhusets om möjligheten att komma hem med hemteam. All information om den 
enskilde inför utskrivning från sjukhuset, skedde via telefonkontakt med vårdpersonalen på 
sjukhuset.  För att öka begriplighet och delaktighet i vård- och omsorgsplaneringen fick en 
sjuksköterska som utgick ifrån vårdplaneringsteamet i uppgift att på sjukhuset informera den 
enskilde och personalen på vårdavdelningarna om hemteam. Sjuksköterskan/koordinatorn 
inhämtar nödvändig information om den enskildes hälsotillstånd och situation och mejlar 
informationen till biståndshandläggare i hemteamet för förberedelserna inför att den enskilde 
ska komma hem. 

Personalen i hemteamet upplevde att koordinatorn underlättade mycket för deras arbete 
då de i början lade mycket tid på förberedelsefasen för att den enskilde skulle känna sig trygg 
vid utskrivningen från sjukhuset. Samarbetet med personalen på sjukhuset blev bättre.  Efter 
utökningen med ytterligare ett hemteam till har koordinatorn resurser inte räckt till och det 
har varit lite olika lösningar på detta. 

Initialt arbetade undersköterskorna endast vardagar mellan klockan 07.00-17.00. Vilket 
innebar att hemtjänsten blev involverad i vissa ärenden, kvällar och helger samt ibland även 
behov av hjälp från patrullen nattetid. I augusti 2014 genomfördes en förändring av verk-
samheten genom att hemteamets undersköterskor bemannade kvällar och helger. De ändrade 
arbetssättet ledde till att medborgaren fick träffa ett mindre antal personal under hemteamspe-
rioden.  

Efter synpunkter från enskilda medborgare och personal har rutinen ändrats så att det är 
ordinarie handläggare och ordinarie hälso- och sjukvårdsteam som ansvarar för vård- och 
omsorgsplaneringen istället för hemteamet.

Lärande utvärdering i samarbete 
med medborgare och personal

Syftet med den externa utvärderingen är främst att få ökad förståelse och kunskap för fortsatt 
verksamhetsutveckling sett ur medborgares behov av samordnad vård- och omsorgsplanering 
och känsla av sammanhang i sin situation när de kommer hem efter sjukhusvistelse. Med detta 
utvecklingsinriktade och användarorienterade syfte påbörjades följeforskning och lärande 
utvärdering i november 2014 på uppdrag av Hemteamet och verksamhetsansvariga. Vid obser-
vationer och samtal i de inledande mötena i oktober - november 2014 medverkade hemteamets 
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medarbetare och projektledning i gemensamma öppna samtal för att klargöra förväntningar 
och huvudfrågor i utvärderingsarbetet. Följande utvärderingsfrågor formulerades:

1.  Hur upplever berörda medborgare Hemteamet? Vilken betydelse har Hemteamet för 
dem som fått vård- och omsorgsplanering i hemmet?

2. Hur uppfattar annan personal samarbetet med Hemteamet? Vilka skillnader 
medverkar Hemteamet till sett i helhetsperspektiv på utrednings- re/habiliterings- 
och omvårdnadsinsatserna för personer med fortsatta behov efter utskrivning från 
sjukhuset? 

3. Få tillförlitliga förbättringsförslag av värde för medborgare och medarbetare som 
berörs i arbetsprocesser. Hur kan samarbetet i Hemteamet och med offentliga och 
privata samarbetsparter förbättras så gemensamma resurser används fullt ut? Med 
fullt ut menas att insatser är samordnade, rättsäkra, effektiva och ändamålsenliga 
för medborgaren. 

Utvärderingen designades med utgångspunkt i medborgares perspektiv och erfarenheter och 
genomförts med en deltagarorienterad och utforskande ansats under tiden november 2014 - 
juni 2015. Resultat och rekommendationer från medborgarintervjuerna och fokusgrupper med 
medarbetare i Hemteamet och samarbetsparter återfördes i öppen dialog i möten med hemte-
amet. Resultaten av tvärfokusgrupper med samarbetsparter dokumenterades och återfördes 
också skriftligen till samtliga medverkande under april månad . Syftet med detta har varit att 
huvudsakliga resultat i utvärderingen ska kunna tillvaratas under hand i hemteamets arbete. I 
samtalsintervjuer, januari-mars 2015, medverkade personer som avslutat eller var i hemteams-
periodens slutskede i samtalsintervjuer med utgångspunkt i följande inledande frågor:

Efter förfrågan medverkade 25 personer (lika andel män och kvinnor) i intervjustudien. Enligt 
de medverkandes önskemål genomfördes 20 av dessa samtalsintervjuer vid besök i hemmen 
och fem per telefon. 

Frågorna i utvärderingsmöte med personalen, identifierades ur de resultat som framträtt 
i analyserna av materialet från samtalsintervjuerna med medverkande medborgare och från 
frågor och förbättringsområden som utforskades i följeforskarens utvärderingsmöten med 

1. Vad har hjälpen från hemteamet haft för betydelse för dig/er?

2.  Vad har varit särskilt värdefullt att få hjälp med? 

3.  Har Du/Ni fått den hjälp och det bemötande du önskat? 

4.  Vad kan förbättras? 

4
. 

H
E

M
T

E
A

M



66 | 10 FÖRBÄTTRINGAR

hemteamet. Frågorna i tvärfokusgrupperna handlade om bland annat om erfarenheter och 
resultat i samarbete med hemteamet. Vidare lyfte man i fokusgrupperna fram hur hemteamet 
påverkar arbetet och vad som skiljer hemteamet från annan verksamhet. Det förekom också 
diskussioner om vad som främjat eller förhindrat arbetet för den enskilde samt vad som kan 
effektiviseras för att uppnå syftet med Hemteamets insatser.

Totalt medverkade 50 medarbetare med olika professioner, ansvarsområden och kompetens-
profiler i utvärderingsmötet. Av dessa arbetar hälften i Hemteamet och hälften i samarbetet 
kring personerna i anslutning till hemteamsperioden. Därmed medverkade totalt 75 personer i 
den lärande utvärderingen och bidrog med sina olika erfarenheter, kunskaper och förbättrings-
förslag till fortsatta förbättringar i modellen och i verksamhetens utveckling. 

Resultat 
I samtalsintervjuerna beskrev genomgående utifrån sina olika situationer den gemensamma 
erfarenheten av hemteam har möjliggjort för dem att återvända hem såsom de önskade efter 
sjukhusvistelsen ”De [hemteamet] vet inte hur mycket de betyder… det är det bästa som 
hänt…” Det upplevs som värdefullt och positivt att personalen är på gott humör och ser fram-
åt men samtidigt upplevs det ibland som en svår omställning att komma hem och inte ha ork 
och förmåga att kunna klara av några vardagssysslor själv längre. För ”hela livet har föränd-
rats efter fallet/operationerna/frakturerna… det gick så fort…”

”förra gången gavs ingen sådan här hjälp … jag mår bättre nu än vad jag 
gjorde då och det är stora framsteg, de kom hem och började träna direkt här 
hemma och då såg vi ju att det fungerade fint”

Informationen innan hemgång var bristfällig: Vid denna tidpunkt i början av 2015 var infor-
mationen vid hemgång från sjukhuset det viktigaste förbättringsområdet. 

”Det var ingen diskussion om något annat på sjukhuset, jag ville hem, vara 
hemma så länge maken hjälper mig, vill vara hemma tillsammans, sova i sin 
egen säng, och tyst och lugnt”

”På lasarettet sade de att när man skulle hem kunde man få hjälp av ett hem-
team i ungefär 2 veckor. Först ville jag till korttidsboende. De trodde detta var 
bättre. Hade det inte fungerat hade jag fått byta direkt, det var bra att veta.”

Många personer beskrev bristande information om Hemteamet på sjukhuset innan utskrivning 
och en stressig utskrivning, ibland i kombination om olika besked från olika personal på sjuk-
huset. Anhöriga hade däremot fått veta mer om vad som skulle hända på utskrivningsdagen. 
Detta blev en viktig fråga att förbättra i samarbete med den personal på sjukhuset som har till 
uppgift att informera om vad hemteamet är.
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Direkt efter hemkomst har Hemteamet gett begriplig information, och erbjudit möjligheter 
till att ett meningsfullt och användbart stöd. Teamet har lyssnat och ställt frågor om vilken 
hjälp som behövs och vad som är viktigast för att kunna vara alltmer delaktiga och ta mer 
ansvar undan för undan i vardagssituationer i hemmet och sin närmiljö efter sjukhusvistelse. 

”Sjukgymnasten hade med ett träningsprogram, ett program för att träna 
upp balansen som var bra att börja med direkt”. ”Jag är verkligen impone-
rad!”Träningsprogrammet fungerar bra, har fått så bra tips och instruktioner”

”Jag vill aldrig åka till gruppboende, jag är ganska nöjd, allt har inte fungerat 
optimalt med hemteamet men aldrig, jag hade aldrig åkt till korttid, vill klara 
mig själv hemma, vara hemma, kunna ta initiativ själv.”

Det stärker individen att få vara i en trygg hemmiljö. Det känns mer hoppfullt att få komma 
hem!  Till exemplen på betydelsefulla aspekter i kontakten med personal i hemteamet är att 
”de tar sig tid att lyssna”, ”de visar ingen stress”, ”hon/han följer upp hur det går” och att ”det 
får ta sin tid och vi gör detta tillsammans”. 

Hälsan stärks undan för undan. Det känns som att viktiga förbättringar är möjliga, det 
kan t.ex. vara att börja med att få hjälp att stå upp, eller sitta några minuter i köket undan för 
undan för att kunna koka lite gröt, laga lite mat igen, träna att gå ut med rullator och handla 
tillsammans, träna att gå i trappan tillsammans, gå till bussen ”och pröva att gå in i bussen för 
jag var rädd för att det var för svårt med rullatorn”. 

Hemteamets utredningsarbete, information, stöd och råd som ges upplevs meningsfull, be-
gripliga och användbara. Att få mötas dagligdags med stöd av kunnig personal i det tvärpro-
fessionella teamet under en begränsad tidsperiod är av värde för det egna och anhörigas väl-
mående och ger styrka och hopp om ökad återhämtning och självständighet undan för undan.
Självkänslan och tryggheten stärks stegvis som kontakten och relationerna med personalen i 
teamet etableras. 

Samtliga upplever att de har haft möjlighet att vara så pass delaktiga i dialogen och besluten 
som fattats under hand som de har orkat, önskat och kunnat vara. Några berättar att när de 
väl fick komma hem så är det mest värdefulla av allt att få vara hemma med make/maka och 
med barn och/eller nära vänner i närheten som också bryr sig och hjälper till på alla tänkbara 
sätt för att livet ska fungera på hemmaplan igen, t.ex. med att handla, städa och tvätta och 
laga mat och finns till hands när det behövs. Några berättar att de mår för dåligt för att vara 
involverade i allt som sägs och bestäms men att de med full tillit och tacksamhet överlåter på 
sin make/maka att uttrycka sina/deras önskemål och fatta beslut som de själva inte orkar ta 
ställning till (ännu).

”Jag vill inte till korttidsplats även om jag inte kan göra mycket själv ännu, de 
kommer 6 gånger per dag och på kvällen, har förut haft hjälp av hemtjänsten, 
och får väl det sen igen, för de vet precis hur jag vill ha det och ger så bra hjälp.”
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”… viktigaste för oss var att ej vara ensam när han/hon kom hem från sjuk-
huset, teamet fanns vid min sida också, en trygghet att de kom och skötte 
honom/henne, … tryggheten det är det viktigaste. De kom, pratade, lyssnade 
på oss båda två, frågar hur det fungerar, ser hur det fungerar och förklarar …

”De har fungerat som ett team, gett samma besked, ett team som en enhet, 
så bra”

Att personalen i teamet som kommer och ger samordnat stöd med sina olika kunskaper och 
tillsammans ser hela situationen känns tryggt och tillförlitligt. Deras kunskaper om vad det 
finns för övningar, tips, råd, hjälpmedel och möjligheter till bostadsanpassning i hemmet för 
att kunna ta sig fram där upplevs ge tillgång till det stöd och hjälp som behövs i hemmet. ”Det 
kändes bra. De såg direkt vad som behövdes och hade med sig hjälpmedel hem, fick allt på en 
gång!”

För merparten hade det inte varit möjligt att komma hem om de inte hade fått stöd och/
eller hjälp att komma in i bostaden uppför trapporna. Det handlar dels om levande stöd för att 
kunna gå/stå, dels om tekniska hjälpmedel som ramp, rullator, rullstol, och så kom trygghets-
larmet snabbt på plats, och det var viktigt!

Det upplevs värdefullt att personalen bryr sig om hur det går och är noga med att följa upp. 
Personalen har informerat noga och i samtalen berättas såväl om varför som  hur de får träna 
upp sig i hemmet. Några berättar att de också har önskat av personalen att få komma ut och 
pröva hur det går att ta sig fram i närmiljön. Deras önskemål har infriats och möjligheten att 
kunna eller våga komma ut och ta sig fram självständigt igen känns viktigt. Personalen är 
lyhörd och tillmötesgående för önskemålen. 

Nyttan, eller meningen med Hemteam beskrivs av intervjupersonerna i termer av att det 
inger hopp, trygghet, och stärker hälsan såväl fysiskt som känslomässigt när känslan av lite 
mer kontroll över den egna livssituationen kommer tillbaka igen. Det märks att personalen 
verkligen bryr sig. Och, som exempel på det där ”lilla extra” berättar några av dem som inled-
ningsvis hade täta besök, att personalen som jobbar på kvällen ”till och med kom in och sade 
god natt”. Det lilla extra betyder så mycket!  

För dem som har kunnat börja träna ute och ta sig fram i närmiljön har sådana önskemål 
också tillmötesgåtts av personalen. Just det faktum att få göra aktiviteter tillsammans i hem-
met och närmiljön upplevs mycket meningsfullt. Merparten är mycket nöjda med det stöd de 
har fått. Det har varit av nytta för ett aktivare och självständigare liv att få påbörja sin rehabi-
litering i hemmet efter sjukhusvistelsen.”Sjuksköterskan har varit här och har ringt och frågat 
hur det går, även nu efter att det egentligen har upphört.”
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”Biståndsbedömaren som håller i utredningen har varit här två gånger, dels i 
början och nu sista gången för att följa upp inför avslut. Förra gången skick-
ades jag hem med sjuktransport. Då fick vi aldrig träffade någon biståndsbe-
dömaren alls och ingen personlig hjälp med anpassning i hemmet eller för att 
träna upp sig efter operationerna. Nu har allt överträffat våra förväntningar 
och rehabiliteringen kommit igång, allt är mycket bättre nu. ”

Det beskrivs genomgående upplevelser som har med gott bemötande och trygghet att göra i 
relationerna med teamet men det finns också exempel på otrygghet. Det är otryggt och oroligt 
att inte veta vart man vänder sig med frågor efter hemteamsperiodens slut respektive i över-
gången tills någon annan tar vid. I dessa fall handlar det om personer som inte tidigare haft 
några insatser och inte heller har bedömts ha behov av hemtjänstinsatser efter hemteamspe-
rioden därför att det finns en make/maka/nära anhörig i närheten som hjälper till med vad 
som behövs.”…vet inget om hur överlämnandet går till, när hemteamet slutade sa de att det 
är dagrehab vi får kontakta, har ringt dit och fått tid men nu när tillståndet försämrats…”  
Avslutningen eller övergången till hemtjänst hör till orosmomenten. Här upplever samarbets-
parter som tar över att det ändå blivit mycket bättre efter att hemteamet också arbetar kvällar 
och helger.

Antalet och omfattningen av insatser kan ofta minskas ner successivt tills det att hemteamet 
lämnar över till hemtjänsten. Bland personer som tidigare haft hemtjänst undrar flera varför 
inte deras tidigare hemtjänstpersonal kan komma även under hemteamsperioden.  

Resultaten visar att den enskilda individen i de allra flesta fall vill återgå till sitt hem men 
några har känt stor osäkerhet om hur det ska fungera. Medborgare som hittills gynnats mest 
av hemteam är de som haft ett stort behov av stöd och som i vanliga fall skulle beviljats kort-
tidsvistelse. Med stöd avses vård- och omsorgsinsatser, serviceinsatser och rehabilitering.  Med 
hemteam har dessa personer omgående fått det stöd de behöver i sin hemmiljö vilket gör att de 
klarar sitt vardagsliv bättre samtidigt som utredning påbörjas. 

Uppföljningen av insatserna genom hemteam
I den interna uppföljningen och utvärdering av hemteamet, genomförd 2015 (Kemi, Le, Rosen-
kvist, 2015) har data också sammanställts från oktober 2014 - mars 2015. Arbetsterapeuterna 
i hemteamet gör ADL-bedömningar första dagen och sista dagen under utredningsperioden av 
hemteamet. ADL betyder aktivitet i dagliga livet som syftar på de grundläggande aktiviteter 
som en individ måste behärska för att kunna ha ett självständigt vardagsliv Resultaten visar 
att medelvärdet på ADL-poäng för de olika individerna i genomsnitt har ökat från 21,22 till 
24,59.

Detta betyder att den enskilde blivit mer självständig i sitt ADL. Statistiken visar även på en 
minskning av antalet omvårdnadsinsatser från 3,27 till 2,08 under utredningstiden av hem-
teamet. Sammantaget visar detta på att den enskilde blivit mer självständig och behöver färre 
omvårdnadsinsatser per dygn. Den genomgång som gjorts visar att av de individer som har 
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vård- och omsorgsplanerats av hemteamet har 27 % beviljats korttidsvistelse. Av de individer 
där vård- och omsorgsplaneringen har genomförts på sjukhuset av vårdplaneringsteamet har 
42 % beviljats korttidsvistelse. 

De personer som vårdplaneras i hemmet med hemteam får genomsnittligt lägre antal hem-
tjänsttimmar än de som har vårdplanerats på sjukhuset. Då måste dock beaktas att ett ”urval” 
görs över vilka personer som ska erhålla hemteam och också kan få en optimal effekt av vård-
planering i hemmet d.v.s. de med mest rehabiliteringspotential. 

En jämförelse av antalet beviljade hemtjänsttimmar i genomsnitt per månad visar att de in-
divider som haft hemteam har efter utredningsperioden i genomsnitt 19 timmar hemtjänst per 
månad. För de grupper som haft vårdplanering på sjukhuset är motsvarande siffra 28 timmar 
hemtjänst per månad. För de personer som varit på en korttidsvistelse är behovet av hemtjänst 
35 timmar per månad.

Sett ur personalens perspektiv 
De yrkesverksamma som medverkat i utvärderingen, som arbetar i hemteamet och som 
samarbetsparter i verksamheter som kompletterar och tar vid efter hemteamsperioden menar 
sammantaget att det har skett en positiv förändring sedan hemteamet startade. Det stärker 
individen att få vara i en trygg hemmiljö efter sjukhusvistelsen. Överlag fungerar samarbetet 
mellan hemteam och hemtjänst fungera bra. Att sköterskor arbetar 50 % inom hemteamet 
respektive hemsjukvården skapar en naturlig kommunikation mellan verksamheterna och i 
hemtjänsten får personalen veta i god tid när en överlämning ska ske. 

Det är viktigt att hela tiden tänka på att kommunikationen både mellan hemteam och 
hemtjänst och gentemot medborgaren är jätteviktig och måste fungera. Tiden, att kunna mötas 
utan tidspress, är en annan återkommande viktig fråga. På motsvarande sätt som medborgare 
förmedlat det beskriver också personalen att, särskilt personer som inte tidigare haft kontakt 
med hemtjänsten, kan uppleva övergången från hemteam till hemtjänst som oroande för att 
hemtjänsten arbetar mer tidspressat än vad hemteamet har gjort. 

Hemteamet möjliggör för att medborgaren får vara i sitt hem där hen känner sig trygg är 
hälsofrämjande. De delade tjänsterna för sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter 
nämns också av personalen som något som främjat målet med hemteamets verksamhet. Det 
är viktigt att den enskilde och dess anhöriga så långt som möjligt kan möta samma personal i 
hemteamet som i annan verksamhet de behöver för att kunna fortsätta sin rehabiliteringspro-
cess och kunna bo kvar i det egna hemmet med stöd av de samlade insatserna från verksam-
heterna. En stor fördel att det blivit lättare för hemtjänsten att ta över när hemteamet arbetat 
med medborgaren innan. 

Teamet består av olika professioner, det är väl genomtänkt och individen samarbetar efter 
eget önskemål. Checklistan som koordinatorn använder har beskrivits som välfungerande. 
Undersköterskorna i hemteamet får beröm för att vara kompetenta, rehabiliteringsinriktade 
och uppskattade och bemanningen mellan 7-21 varje dag i veckan ses som väldigt positivt. 
Finns det kvarvarande insatser efter överlämningen till hemtjänst så utförs de fortfarande av 
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hemteamets personal vilket minimerar omsättningen på personal som medborgaren träffar. 
Från patrullen har också rapporterats om mindre antal larm sedan hemteamet började arbeta 
och när det behövs har det varit lätt att få tag i ansvarig personal i hemteamet. 

Efter de första årens verksamhet kunde konstateras att Hemteamet tillför något som saknats 
tidigare. Med hemteam kommer patientens rehabilitering igång fortare, mer regelbundet och 
anpassat till hemmiljön än vad som skedde vid korttidsboende. Teamet har lättare för att ska-
pa en relation till den enskilde och motivera, skapa förtroende och komma igång med rehabi-
literingen direkt. Medborgaren är mer aktiv i sin egen vårdplanering när den sker i hemmiljö 
istället för på sjukhus där det är lätt att bli passiv och överlåta beslutsfattande till läkare och 
övrig vårdpersonal. Medborgaren blir också mer självständig under rehabiliteringen och anta-
let insatser har ofta kunnat minskas ner successivt tills hemteamet överlämnar till hemtjänsten. 

Utredningar och genomförandeplaner från Hemteamet är bra.  Det är viktigt att kunna 
säkerställa en trygg övergång/överlämning från utredningstiden i Hemteam till fortsatt ge-
nomförande av beslutade insatser för och tillsammansmed den enskilde. Genomförandeplanen 
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upplevs generellt ha blivit mycket bättre sedan hemteam började. Hemtjänsten som använder 
genomförandeplanen för att planera verksamheten med den enskilde beskriver att ”nu vet 
både hemtjänsten och medborgaren vad som behövs och vad medborgaren vill ha för hjälp”. 
Medborgaren slipper dessutom återigen förklara sina rutiner för personalen från hemtjänsten. 
Med de tydliga och väl utredda besluten från hemteamet har det blivit lättare att planera och 
genomföra verksamheten för medborgarna.

Slutsatser
I Projekt Hemteam har det varit möjligt att utforma en modell som lokalt motsvarar önskemå-
len med en rehabiliteringsinriktad utredningsperiod i hemmiljö med delaktighet av de personer 
behöver samordnat stöd för att kunna återvända hem efter sjukhusvistelse. Konsekvenserna av 
Hemteams verksamhet har inneburit ökad självständighet och stödet från Hemteamet upplevs 
som meningsfullt. Det stärker känslan av sammanhang för berörda personer och anhöriga. 
Personalen i Hemteamet har kunnat arbeta mer rehabiliteringsinriktat med stöd av varandras 
kompetenser. Samtidigt lägger Hemteam grunden för en verksamhetsutveckling som innebär 
ökade gemensamma kunskaper om hur medborgares ökade delaktighet och inflytande kan 
tillvaratas i ett rehabiliteringsinriktat arbete som går tvärs överorganisatoriska gränser. För 
att kunna utgöra ett permanent stöd, när det behövs behöver det rehabiliteringsinriktade 
hälsofrämjande synsättet genomsyra de ordinarie verksamheternas arbete som helhet. När 
Hemteamet avslutar det initiala utredningsarbetet kan ett fortsatt rehabiliteringsinriktat stöd 
erbjudas för alltfler, med stöd av hemtjänsten. Genom den verksamhetsutveckling som pågår 
i angränsande pilotprojekt inom äldreomsorgen såsom Hemrehab och rambeslut samt inom 
funktionshinderomsorgens boendestöd förstärker och kompletterar verksamheterna också 
varandra i mötet med medborgarens delaktighet och inflytande med gemensam riktningen mot 
en mer salutogen, innovativ, sammanhållen och hållbar socialtjänst.

Under hand har Hemteam utökats och nu pågår arbetet för att kunna införa Hemteam i hela 
kommunen så att kommuninvånare ges lika möjligheter att ta emot det stöd som Hemteam 
erbjuder. Med stöd i den modell som utformats och åstadkommit resultat av värde för personer 
med behov av Hemteam utökades möjligheterna ytterligare med starten av ytterligare ett team 
i april 2016. 

Då hemteamsverksamheten inte finns i hela kommunen har det vid flera tillfällen uppfattats 
av både den enskilde och av personal på sjukhus att vård- och omsorgsplanering på sjukhus 
har varit ett alternativ, vilket delvis har utgjort ett hinder för att få samtliga att acceptera att 
komma hem med hemteam. All personal på sjukhuset har inte haft kunskap om inom vilka 
områden hemteam finns. Denna problematik kommer troligen att minska då hemteam finns i 
hela kommunen. Under 2017 kommer arbetssättet med hemteam utvidgas till hela kommunen. 
Utökningen kommer även att innebära en del utmaningar. Hemteam passar de flesta personer 
men inte alla. Till exempel kan det vara personer med kognitiv svikt eller personer inskrivna 
i palliativ vård som kan ha svårt att tillgodogöra sig det arbetssätt som innefattas av arbetet i 
Hemteam. Ytterligare en fråga att ta ställning till i det framtida arbetet är hur organisationen 
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ska se ut, bland annat med hänsyn till stad kontra landsbygd. Sedan 2016 pågår också samver-
kansprojektet ”Vårdsamordning” med Region Jönköpings län.  Det arbetssätt som Hemteam 
utgör överensstämmer med projektets intentioner om framtida former för samverkan mellan 
huvudmännen. Dock kommer det kräva ytterligare arbete med metoder och processer för att 
även i framtiden kunna erbjuda den enskilda individen en trygg och säker vård, omsorg och 
rehabilitering i hemmet.
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Kapitel 5 

Utökad Hemrehabilitering 
Ann Britt Karlsson och Anette Johansson

”Att öka medborgarnas upplevelse av hälsa samt möjligheten att bo kvar 
i sin invanda hemmiljö” var målet med pilotprojektet Utökad Hemrehabi-
litering som startade mars 2015 med slutdatum sista december 2016 efter 
beslut i Äldrenämnden. Syftet med projektet var att kunna erbjuda personer, 
oavsett diagnos eller ålder, som hade behov av rehabilitering möjligheten att 
få detta i sitt hem. De förväntade effekterna för medborgarna var ökad själv-
ständighet och därmed ett minskat antal beslut enligt socialtjänstlagen om 
hjälp i hemmet (Frank, 2014). För att kunna uppnå detta har det salutogena, 
hälsofrämjande perspektivet genomsyrat projektet under processens gång där 
fokus varit att stärka den enskildes möjlighet till självbestämmande, delak-
tighet, meningsfullhet och känsla av sammanhang (KASAM) i sin aktuella 
livssituation (Antonovsky, 1991).
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Inledning 
När kommunen tog över ansvaret för hemsjukvården vid årsskiftet 2012-2013 skatteväxlades 
det bland annat för personalresurser som skulle utföra rehabilitering i ordinärt boende. Den 
bemanning av arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter som överfördes räckte dock 
inte till det behov som fanns av regelbunden rehabilitering utan personalen fick inrikta sig på 
korta kompensatoriska insatser i form av hjälpmedelsutprovning, att ”släcka bränder” eller 
att instruera hemtjänstpersonal att bistå vid utförande av träningsprogram. Hade en person 
behov av en mer intensiv och sammanhängande rehabilitering inom kommunen så löstes det 
istället med kortare perioder på dagrehabilitering eller, om det sammanföll med ett stort 
omvårdnadsbehov, korttidsvistelse med rehabiliteringsinriktning. Men i forskningslitteraturen 
finns en alltmer starkare evidens för att effekten av rehabilitering i hemmet ger bättre resultat 
jämfört med rehabilitering på institution. Studier påvisar ökad självständighet i aktiviteter i 
dagliga livet (ADL), en ökad livskvalitet, mer individanpassad rehabilitering, en ökad delak-
tighet men framförallt en ökad egenmakt bland annat hos personer med diagnosen stroke som 
fått rehabilitering i sin hemmiljö (Bader, 2008; Koch, Widén Holmqvist, Wottrich, Tham & de 
Pedro-Cuesta, 2000; Outpatient Service Trialists, 2003; Winkel, Ekdahl & Gard, 2008).  

Hemrehabilitering har visat sig främja hälsan och möjligheten att leva ett självständigare 
liv och därmed minskar behovet av beslut enligt socialtjänstlagen i form av särskilt boende, 
hemtjänst, korttidsvård och bostadsanpassning (Kemi, 2013). Det egna hemmet beskrivs som 
den optimala miljön för funktionsinriktad träning såsom till exempel att klara av sin hygien, 
gå i trappa, koka sin morgongröt eller gå till affären. Det är en omgivning där vi kan känna 
stabilitet och trygghet i livet och motiveras att ta ansvar för de egna vardagsrutinerna (Kiel-
hofner, 2012; Lork, 2009) och därmed återerövra makten över våra liv (Bader, 2008). En vinst 
både för den enskilde individen och för samhället i stort i och med utmaningen med en alltmer 
ökande åldrande befolkning. Projekt utökad Hemrehabilitering var således en del i kommu-
nens förändringsarbete i riktning mot en hållbar salutogen socialtjänst.

Ett delat och gemensamt ansvar 
Det lagstadgade rehabiliteringsansvaret omfattar både personal inom hälso- och sjukvård och 
funktionshinder- och äldreomsorg. Specifik rehabilitering utförs utifrån hälso- och sjukvårds-
lagen (HSL) av legitimerad personal, som arbetsterapeut och/eller sjukgymnast/fysioterapeut, 
och är målinriktad och tidsbegränsad (Månson, 2007; Socialstyrelsen, 2007, 2014). Det 
hälsofrämjande arbetssättet (vardagsrehabilitering) innebär generella insatser som all personal 
oavsett profession kan utföra utifrån Socialtjänstlagen (SoL) i det dagliga arbetet (Månson, 
2007). Syftet är att stärka och bibehålla den äldres hälsa och funktionsförmåga (Förbundet 
Sveriges Arbetsterapeuter & Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, 2011).  Lagens inten-
tioner är att hälsofrämjande och rehabiliterande perspektiv och arbetssätt ska genomsyra alla 
verksamheter inom socialtjänsten. Detta ställer krav på personalens och chefernas förmåga 
att samarbeta och samverka i verksamheterna för och tillsammans med den enskilde och med 
varandra (Sandberg, 2006; Sandström, 2007). Det måste finnas tillräckligt med arbetstera-
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peuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter i hälso- och sjukvårdens verksamhet som kan stödja 
och handleda personalen i det vardagliga arbetet hos den enskilde (Månsson, 2007; Förbundet 
Sveriges Arbetsterapeuter & Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, 2011). 

Handläggaren samt undersköterskor och vårdbiträden inom hemtjänsten har en nyckelroll 
i en välfungerande hemrehabilitering. Det är viktigt att de behovsbedömda insatserna som 
hemtjänst utför ska främja självständighet och förhindra att funktions- och aktivitetsförmågor 
ytterligare försämras (C. Erlandsson, personlig kommunikation, 5 februari, 2015; 13 januari, 
2016; Månsson, 2007; FoU Jämt, 2006:1; Sandberg, 2006; Sandström, 2007; M. Zingmark, 
personlig kommunikation, 21 maj, 2015). Det innebär att den enskilde ska i största möjliga 
utsträckning få klara det vardagliga själv dvs. personalen ska ”ha händerna på ryggen”, upp-
muntra och involvera till delaktighet. Detta innebär att det som individen klarar av att göra 
ska den också få göra, även om det kan vara besvärligt och ta längre tid. De dagliga rutiner-
na som t.ex. förflyttning mellan säng och stol, morgontoalett och påklädning är en del av 
vardagsrehabiliteringen (Månson, 2007). Det måste därför finnas tid, resurser och vilja i alla 
berörda verksamheter för ett förändrat arbetssätt i riktning mot en välfungerande och hållbar 
hemrehabilitering. Projektverksamheten har därmed fokuserat på att belysa och närma sig en 
sammanhållen rehabiliteringsprocess för den enskilde i sin hemmiljö genom att på flera olika 
sätt tillvarata de förutsättningar som finns och skapa de som krävs för en samverkande rehabi-
litering över de organisatoriska gränserna.

Projektorganisation
En särskild styrgrupp bildades för projektet bestående av projektansvarig områdeschef hälso- 
och sjukvård (HS) för det aktuella området, chefen för myndighetsenheten äldreomsorgen 
(ÄO), områdeschefen för kommunal hemtjänst, områdeschef arbete – assistans funktionshin-
deromsorgen (FO) och Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). I senare skede tillkom 
chefen för myndighetsenheten FO. Styrgruppen fattade de avgörande besluten fortlöpande. En 
projektledare anställdes att leda projektet och en arbetsgrupp bestående av enhetschefen; en 
arbetsterapeut; en sjukgymnast/fysioterapeut och en distriktsköterska hälso- och sjukvårdste-
am från (HS-team) 10, handläggare ÄO, enhetschef boendestöd och enhetschef personlig assis-
tans i det geografiska området planerade och diskuterade kring olika aktiviteter i projektet.

Projektets grund
Inför projektstart gjordes en noggrann omvärldsanalys av MAR (Medicinskt ansvarig rehabili-
tering) som stöd i utvecklingen av hemrehabiliteringen (Kemi, 2013). Flera kommuner runt om 
i Sverige har hemrehabilitering sedan tidigare med goda resultat och erfarenheter som tillva-
ratagits i projektet (Frank, 2014). Det är dock svårt att överföra befintliga koncept från andra 
kommuner på grund av olika lokala och organisatoriska förutsättningar. Därför var uppdraget 
i projektet också att utveckla en modell anpassad till Jönköpings kommuns socialförvaltning. 
Styrgruppen, projektledaren och personalen har följt DIALOGEN:s intentioner och genomgå-
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ende i arbetet tillvaratagit bästa tillgängliga kunskaper för ett evidensbaserat rehabiliteringsar-
bete. Det innebär att modellen har utvecklats med vägledning av vetenskaplig evidens, Social-
styrelsens och annan forskning, förarbeten och offentliga utredningar, lagstiftning, beprövad 
erfarenhet och kontakter med andra kommuner. I samarbete och samverkan för verksamhetens 
organisering har arbetet utvecklats successivt med stöd av vetenskap och beprövad erfarenhet, 
de yrkesverksammas professionella kunnande och erfarenhetsbaserade kunskaper och förbätt-
ringsförslag från de 45 personer som under utvärderingsperioden mars 2015 till april 2016 haft 
hemrehabilitering.

Tillvägagångssätt
Projektet var avgränsat till ett geografiskt område likställt med ansvarsområdet för HS-team 
10; Månsarp, Taberg, Norrahammar och södra Hovslätt. Antalet arbetsterapeuter och sjuk-
gymnaster/fysioterapeuter inom HS-team 10 har utökats under projekttiden och en projekt-
ledare har lett arbetet. Målgruppen har varit alla i ordinärt boende som har haft behov av 
somatisk rehabilitering oavsett ålder eller diagnos där ett mervärde uppnåtts av att rehabilite-
ringen skett i hemmet. Personalen har förberetts och deltagit aktivt i de studiebesök, föreläs-
ningar, lärandeseminarium och utbildningstillfällen i hälsofrämjande arbetssätt för hemtjänst/
personliga assistenter/boendestödjare som har genomförts inför start och under hand i pro-
jektverksamheten. Inledningsvis skapades också flera olika arbetsgrupper inom och mellan de 
berörda verksamheterna och tillsammans med andra pågående utvecklingsprojekt (Rambeslut, 
Hemteam) i det geografiska området som berördes av hemrehabiliteringen. 

Vägledande och lärande utvärdering
För att kunna utvärdera vilka resultat projekt Utökad Hemrehabilitering har haft för personer 
som fått sin rehabilitering i hemmet har evidensbaserade metoder används för datainsamling 
och resultatutvärdering. 

Statistisk utvärdering har gjorts utifrån data från evidensbaserade mätinstrument såsom 
ADL-trappan, Sunnas ADL-index, måluppfyllelse och upplevelse av aktivitetsutförande genom 
VAS-skala, EQ5D, anhörigenkät och GMF vid tre tillfällen; vid uppstart och vid avslut av re-
habiliteringsperiod samt efter 2 månader. Information har också hämtats från beslut om hjälp 
i hemmet inom äldreomsorgen vid dessa tre tillfällen och en genomgång har gjorts vilka behov 
av dagrehabilitering som fanns inom det aktuella området. 

För att få kunskap om de enskilda personernas egna upplevelser, erfarenheter och förbätt-
ringsförslag efter avslutad rehabiliteringsperiod i hemmet kopplades två externa följeforskare/
lärande utvärderare till projektet. Samtalsintervjuer genomfördes med 31 personer med hem-
rehabilitering samt 11 anhöriga i deras hemmiljö, i två intervjustudier, den första sex månader 
efter projektstart och den andra efter ett års tid. Resultaten av den första intervjustudien åter-
fördes i lärandemöten med projektets rehabiliteringspersonal och ledning i verksamhetsutveck-
lande syfte. Vad dessa personer framfört som angeläget att fortsätta med liksom förbättrings-
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förslag i hemrehabiliteringen har haft reellt inflytande och påverkat verksamhetsutvecklingen.  
I den lärande utvärderingen har det också varit fokusgrupper i möte med hemrehabiliteringens 
personal, ledning och samarbetsparter för att få kunskap om personalens erfarenheter, tankar 
och förslag i kvalitetsförbättrande och verksamhetsutvecklande syften. De synsätt och arbets-
sätt som Hemrehabiliteringen använder sig av, sätten att utföra och mäta förändringar i den 
rehabiliterande verksamheten uppfyller till stor del Socialstyrelsens (2014) indikationer för 
uppföljning av äldres rehabilitering, med bland annat uppföljning med längre tidsintervaller.

Resultat och utfall av projektet
”Arbetsmodell Hemrehab” har utvecklats med stöd i praktik och teori. Modellen innehåller tre 
viktiga och systematiskt organiserade delarområden; 1) ett strukturerat arbetssätt, 2) samver-
kan och samarbete inom HS-team samt 3) samverkan och samarbete mellan olika verksamhe-
ter berörda av projektet.

Ett strukturerat arbetssätt innebär att all rehabiliteringspersonal följer en tydlig arbetsgång 
med bland annat processbeskrivning, checklistor, delaktighet kring målsättning, tidsbegräns-
ning på 12 veckor och gemensamma bedömningsinstrument. Arbetsterapeut och sjukgymnast/
fysioterapeut arbetar parvis och mot uppdelade geografiska områden. Ett första hembesök görs 
alltid tillsammans för en gemensam bedömning av rehabiliteringsbehov. Att all personal följer 
samma flöde leder till en intern kvalitetssäkring då alla personer, oavsett var de bor eller vilken 
rehabiliteringspersonal de har, får samma rehabiliteringsprocess med ett individuellt innehåll 
utifrån personens egna mål. 

Samverkan och samarbete inom HS-team har inneburit att sätta fokus på det interna lä-
randet och öka känslan för det gemensamma ansvaret för personer som har insatser från både 
rehabiliteringspersonal och sjuksköterskor. Rehabiliteringspersonalen har möte varje vecka där 
bland annat målsättning, anhörigperspektiv, handledningsfrågor och det löpande arbetet tas 
upp till diskussion. Varannan vecka träffas rehabiliteringspersonalen och sjuksköterskorna för 
att diskutera rehabiliterings- och omvårdnadsinsatser samt vårdprevention hos gemensamma 
och/eller potentiella personer.

Samverkan och samarbete mellan verksamheter har inneburit en utveckling och utökning av 
samverkansrutiner mellan olika verksamhet som berörts av projektet bland annat handläggare 
ÄO/FO, hemtjänsten och projekt Hemteam. Ett gemensamt informationsmaterial till allmän-
heten kring den utökade hemrehabiliteringens uppgifter respektive hemteamets och hemtjäns-
tens uppgifter i arbetsprocessen togs fram för att tydliggöra våra olika uppdrag och göra det 
mer begripligt för den enskilde. 
Modellen har växt fram och formats under projektets gång bland annat genom följeforskarnas 
återkoppling kring de resultat och förbättringsförslag som framkommit i intervjustudierna med 
medborgarna och från fokusgrupperna med personalen. Att modellen är framgångsrik påvisas 
både i det statistiska materialet i den interna resultatuppföljningen och i resultatet från forskar-
nas utvärdering.

5
. 

U
T

Ö
K

A
D

 H
E

M
R

E
H

A
B

IL
IT

E
R

IN
G



82 | 10 FÖRBÄTTRINGAR

Statistik som stödjer modellen
I det statistiska underlaget fanns data ifrån 45 personer under utvärderingsperioden mars 2015 
till april 2016. Utav dessa 45 var det 32 personer som genomfört alla tre mättillfällen och som 
vilka resultaten baseras på. Den genomsnittliga besöksfrekvensen var 24 besök (av arbetstera-
peut och/eller sjukgymnast/fysioterapeut) per person där en genomsnittlig rehabiliteringsperiod 
var 10,5 veckor.

De personer som kommer i kontakt med projekt Utökad Hemrehabilitering gör det via lite 
olika ingångar. De flesta personer har kontaktats genom initiativ från projekt Hemteam (12st.), 
kommunal hälso- och sjukvårdspersonal (9st.), sjukhus (4st.), vårdcentral (4st.), handläggare 
(4st.), egen kontakt (4st.), anhöriga (4st.) och hemtjänst (1 st.).

Förändrat behov av hjälp i hemmet
Resultatet visar att antalet med beslut om hjälp i hemmet minskade från 25 stycken till 21 
stycken vilket innebär att fyra personer kunde avsäga sig sin hemtjänst helt. 
När det gäller förändring av hemtjänsttimmar på gruppnivå så minskade antalet timmar från 
tillfälle 1(före hemrehabilitering): 769,59 timmar, till 536,26 timmar vid tillfälle 3 (uppfölj-
ning) det vill säga en minskning på 233,33 timmar i månaden (Figur 1). Ytterligare en uppfölj-
ning gjordes av projektledaren via uppgifter i journalsystemet Magna Cura för att följa upp 
gruppens utveckling av hemtjänsttimmar. Tidsspannet blev då ca 4-6 månader efter hemre-
habiliteringens avslut. Resultatet blev 528,8 timmar för gruppen och visar att tendensen med 
fortsatt minskad hemtjänst håller i sig upp till ett halvår efter avslutat rehabiliteringsperiod.
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Figur 1 Förändring i antal hemtjänsttimmar på gruppnivå

Utförande av aktivitet
Personerna fick skatta sin egen upplevelse av sitt utförande av de aktiviteter som de satt som 
mål utifrån en VAS-skala (0-10) där 0 = kan inte utföra aktiviteten och 10 = utför som tidigare/
utför obehindrat. Medelvärdet vid första tillfället var 2.97, medelvärdet vid andra tillfället (av-
slut) var 7.1 det vill säga mer de mer än fördubblade sin upplevelse av att klara av sin aktivitet 
efter en hemrehabiliteringsperiod. 5
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Förändring i ADL-förmåga
Hos 29 personer av de 32 som fullföljt alla mättillfällen har ADL-trappan registrerad vid alla 
tillfällen. Ett minskat värde i antal steg innebär en ökning av självständighet. Av dessa 29 är 
det 23 personer som förbättrats i ADL-förmåga och 9 personer som har kvarstående alterna-
tivt försämrad ADL-förmåga. Deras sammanlagda förändring i antal ADL-steg är ett minskat 
värde med 32 ADL-steg vilket innebär att gruppen ökar i självständighet (Figur 2).

Figur 2: Förändring i ADL-steg enligt ADL-trappan på gruppnivå
Förändring i funktionsförmåga 

Av 32 personer så är det 23 personer som har mäts med sjukgymnastiskt/ fysioterapeutiskt 
mätinstrument Generell Motorisk Funktionsbedömning vid alla tre tillfällen. Förbättring i 
funktion är en minskning i poäng. Förbättring sker för gruppen som helhet och även inom 
alla 3 områden; otrygghet, smärta och hjälpberoende där den största förbättringen sker med 
minskad smärta och otrygghet (Figur 3).
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Figur 3 Förändring i funktionsförmåga på gruppnivå

Av de 9 personer som inte förbättrats vad det gäller ADL-förmåga så är det 4 personer av dessa 
som förbättrats funktionsmässigt i olika grad det vill säga fått förbättrad rörlighet, smärta och/
eller trygghet vid aktivitet.

I resultatet framkommer att förbättringen som skett under rehabiliteringsperioden håller i 
sig och fortsätter flera månader efter avslutning. Vad gäller hemtjänsttimmarna så varar denna 
positiva effekt åtminstone upp till 6 månader på gruppnivå. 

Måluppfyllelse
Rehabiliteringsperioden bygger på personernas egenformulerade mål och tillsammans så sattes 
det 143 mål under utvärderingsperioden. Vid avslutningstillfället (mättillfälle 2) utvärderades 
om de hade uppfyllt sina mål helt (JA), eller inte (NEJ) eller DELVIS. Resultatet visade att 127 
uppsatta mål (88,7%) uppfylldes helt eller delvis (45 personer).
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Förändring i upplevd livskvalitet
EQ5D är ett självskattningsinstrument som mäter upplevd livkvalitet vilket personerna fick fyl-
la i självständigt och sedan skicka in till enheten för projektledning och verksamhetsutveckling 
inom socialförvaltningen. Under utvärderingsperioden var det 8 personer som hade skickat in 
svar vid alla tre mättillfällen vilket bedöms vara ett för litet material att kunna värdera statis-
tiskt.

Behov av kommunens dagrehabilitering
Under år 2014 deltog 6 personer från det geografiska området i kommunens dagrehabilite-
ringsverksamhet vilket innebär en träningsperiod på 2 gånger i veckan under en 6 veckors 
period. Under 2015 deltog 2 personer vilket innebar en minskning på mer än hälften.

Medborgarnas uppfattning om betydelsen av hemrehabilitering
För att få ökad kunskap om medborgarnas egna upplevelser och erfarenheter av att få rehabi-
litering i hemmet utifrån Modell Hemrehab genomförde följeforskarna, forskningsetiskt och 
efter var och ens samtycke, intervjuer i deras hemmiljö. Analysen av resultatet visar genomgå-
ende att möjligheten att få rehabilitera sig i hemmet varit mycket uppskattad. Det har upplevts 
som värdefullt och hälsofrämjande både för personerna som rehabiliterats och för anhöriga. 
Utifrån det salutogena perspektivets tre begrepp; meningsfullhet, begriplighet och hanterbar-
het vilka tillsammans skapar en känsla av sammanhang för den enskilde framkom följande:  
”Hemrehab det är ju ett stort värde annars hade jag väl inte kunnat bo så här…”

Meningsfullhet
Nästan alla (enstaka undantag) upplever att de fått vara delaktiga i upplägget och utformandet 
av sin hemrehabiliteringsperiod. Rehabiliteringen har anpassats utifrån de behov och möjlighe-
ter som finns i hemmiljön vilket upplevts meningsfullt och verksamt i den aktuella situationen. 
De regelbundna besöken och uppföljningen har varit av stor motiverande betydelse. Det sociala 
samspelet där rehabiliteringspersonalen tar sig tid och fokuserar på personen genom hela mötet 
har upplevts som betydelsefullt och respektfullt. Personalens inlyssnande sätt i goda samtal har 
lett till att personer som beskriver sig som lite blygsamma och mindre talförda har kunnat och 
vågat öppna upp sig och anförtro sig. ”Det har varit så bra att få ha de här hemma, de har sett 
hela mig och väglett mig och de har tagit sig tid att prata och se mer än bara skadan”. Hemre-
habilitering har gett uthållighet, eget ansvarstagande för träningen mellan besöken, hopp och 
glädje. 

Begriplighet
Att få sin rehabilitering i hemmet har upplevts som tryggt och tillförlitligt då rehabiliterings-
personalen kan ge rätta instruktioner, tips och samtalsstöd i den direkta situationen. Det har 
varit pålitligt, motiverande och peppande att träna med kunnig personal som kan förklara hur 
rörligheten (efter sjukdom/skada) kan förbättras i deras egna sammanhang. Några personer 
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hade tidigare erfarenhet av rehabilitering på korttidsplats, kommunens dagrehabilitering eller 
liknande och jämför då med att den träningen inte var till samma hjälp, då den inte var anpas-
sad för att kunna bli mer självständig i hemmet.

Hanterbarhet
De upplever att de har fått stöd att kunna fortsätta leva sina liv, utifrån sina önskemål, resurser 
och förhoppningar, och att kunna se de möjligheter och begränsningar som finns. Övningarna 
har upplevts som individanpassade efter behov och förmåga samt utifrån konkreta problem i 
hemmiljön som varit möjliga att klara av undan för undan. ”Inte i början men sen när [namn 
på person] förklarade när vi träffades igen förstod jag lite bättre att jag kunde be om hjälp”. 
Förståelsen har gjort att man börjat kunna hantera sin situation och ta ansvar för den. 

Förbättringsförslag för ökad känsla av sammanhang
Förbättringsförslag som framkom i intervjuerna var kring kommunikationen mellan olika 
verksamheter (exempelvis projekt Hemteam, projekt utökad Hemrehabilitering, hemtjänst) och 
mellan verksamheter och de själva då de upplevde att det var svårt att tillgodose sig informa-
tion de fick när de ”inte var helt kuranta”. När det är många olika aktörer och personer kring 
samma enskild upplevdes det ibland svårt att veta vem som kommer från vilken verksamheter-
na och varför. Det framkom också behov av att öka den generella kunskapen bland hemtjänst-
personal kring hantering av tekniska hjälpmedel och hur rehabiliteringsövningar ska utföras. 
När det var en för stor skillnad på rehabiliteringspersonalens och hemtjänstens utförande och 
förhållningssätt så skapades oro och otrygghet hos den enskilde. 

Anhörigas perspektiv
Det viktigaste stödet för den enskilde i rehabiliteringsprocessen har varit deras anhöriga som 
ansvarat för praktiska frågor och agerat informations- och kommunikationslänk mellan olika 
vårdgivare samt sett till att vardagssysslor, så som att betala räkningar, har fungerat. Anhöriga 
uppger att de känt förtroende för hemrehabiliteringens personal och kunnat vända sig till dem 
när de haft frågor och de har blivit lyssnade på. ”Hemrehab har varit lite lyx för det är bökigt 
ändå att som anhörig köra hit och dit”. Att få rehabiliteringen i hemmet har känts tryggt och 
man upplever en avlastning i sin roll som anhörigstödjare.

Personalens erfarenheter i utvecklingen av modellen
Personalen i projekt utökad Hemrehabilitering träffade inbjudna representanter från berör-
da samverkanspartners vid ett tillfälle under följeforskarnas ledning för att få kunskap om 
personalens erfarenheter av Modell Hemrehab. Deltagare från HS-team 10, projekt Hemteam, 
projekt Rambeslut, hemtjänst, kommunens anhörigstöd och projekt Utökad Hemrehabilite-
rings styrgrupp satt i (tvär)fokusgrupper med dialog och kunskapsutbyte.  Det framkom att 
deltagarna från de olika verksamheterna ser konkreta och positiva resultat av ”Modell Hemre-
hab” i mötet med medborgarna och de tycker samverkan fungerat väl. Alla deltagare utryckte 
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samstämmigt att modellen är en bra modell som gagnar alla berörda och har visat sig kunna 
uppnå projektets mål. All rehabiliteringspersonal i projektet utryckte att de ville fortsätta att 
arbeta på det här sättet.

Personalen lyfter fram upplevda framgångsfaktorer, bland annat att det funnits en motor i 
arbetssättet (projektledare) som drivit frågor och processer framåt, att projketet haft tydliga 
och gemensamma målsom genomsyrat alla beslut på olika nivåer i socialtjänstens organisation. 
Vidare berättar personalen att de olika mötesforumen i olika sammanhang har underlättat 
kommunikation, informationsutbyte, beslutsfattning och genererat snabbare svar på frågor. 
Handläggaren lyfts upp som en nyckelperson. Upplägget att arbeta parvis för rehabiliterings-
personalen upplevs som utvecklande och berikande då man har någon att bolla och diskutera 
med samt gör arbetet roligare. Tiden lyfts också fram, att det avsatts tillräckligt med resurser 
i projektet då det krävs för att arbeta salutogent och rehabiliterande samt för att samverka och 
lära av varandra. Även att ha en regelbunden återkoppling från följeforskarna har fört arbetet 
framåt på ett meningsfullt sätt och införandet av rambeslut i handläggningsprocessen upplevs 
som framgångsfaktorer.

Personalen lyfter även fram upplevda utmaningar, bland annat att det idag avsätts resurser 
ur projektbudgeten för att ersätta ökad arbetstid för lärande och informationsutbyte i gemen-
samma möten, utbildningar och seminarier men vad händer sedan när detta ska ingå i ordi-
narie arbetsprocesser? Även kommunikationen mellan verksamheterna lyfts fram. Logistiken 
(exempelvis boka möten och samordna parallella processer) kring gemensamma medborgare är 
komplext och leder till ibland till dubbelbokningar och missförstånd vilket skapar frustration. 
Det lyfts också att olika verksamheter har olika förutsättningar för att arbeta salutogent och 
rehabiliterande. Att förändra arbetssätt kräver tid och ökad kunskap. När vi inte alla arbetar 
på samma sätt skapar det oro och/eller missnöjdhet hos medborgaren. Hur ser vi till att alla 
får rimliga förutsättningar att arbeta hälsofrämjande? Andra frågetecken som dyker upp är 
hur kan vi på ett tydligare sätt involvera det långsiktiga anhörigstödet när hemrehabiliteringen 
avslutas? Hur får vi med de privata utförarna av hemtjänst i det salutogena och rehabiliterande 
arbetssättet? Hur involverar vi dem i processen, när och på vilket sätt? Vidare anses hemreha-
bilitering vara en resursrik verksamhet om man tittar på personal och tid, vilket gör den fram-
gångsrik, men också sårbar. Det är lätt att det börjas minskaspå dessa resurser om ansvariga 
inte till fullo förstår innebörden av hemrehabiliteringens uppdrag. Risken finns att modellen 
urholkas om ingen bevakar detta framöver. Vem och vilka ska ta ansvar för detta framöver?

Summering av projektets resultat
Projektet har utmynnat i en arbetsmodell ”Modell Hemrehab” som består av 3 områden; ett 
strukturerat arbetssätt, samverkan och samarbete inom HS-team och samverkan och samarbe-
te mellan olika verksamheter. Medborgarens väg in i hemrehabiliteringen skedde genom flera 
olika sätt och genom flera samarbets- och samverkanspartners vilket är väldigt positivt; ju fler 
vägar in desto större möjlighet att nå så många som möjligt som har behov av rehabilitering i 
hemmet. Statistiken Resultatet påvisar att antalet hemtjänsttimmar och antal personer med be-
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slut om hjälp i hemmet enligt socialtjänstlagen minskade på gruppnivå. Majoriteten förbättra-
des i sin ADL-förmåga och bland dem som inte förbättrades ADL- mässigt så uppnådde nästan 
hälften en förbättrad funktion, smärtnivå och/eller trygghet vid aktivitet. Därmed så uppnådde 
84 % en förbättring i sin aktivitets- eller funktionsförmåga. Personernas upplevelse att klara 
av de aktiviteter de hade som mål mer än fördubblades och deras sammanlagda måluppfyllelse 
blev 88.7 %, helt eller delvis uppfyllda mål, efter en hemrehabiliteringsperiod. Sammanfatt-
ningsvis fortsatte hemtjänsttimmarna att minska och ADL- och funktionsförmåga fortsatte att 
öka månader efter avslutad rehabilitering vilket tyder på att effekten av rehabilitering i hemmet 
höll i sig lång tid efter avslutad period.

Den stora vinsten ska dock ses i ljuset av medborgarnas egna upplevelser av att få rehabilite-
ring i sitt hem utifrån sin egen livssituation. Rehabiliteringspersonalen, med sitt holistiska syn-
sätt, gav medborgaren känslan av att bli respektfullt bemött, sedd och lyssnad på som en kapa-
bel självbestämmande person. Personalens goda bemötande, individanpassade hälsofrämjande 
och rehabiliteringsinriktade förhållningssätt med möjlighet till att vara tidsmässigt flexibel och 
lyhörd utifrån respektive persons önskemål och dagsform i trygg hemmiljö skapades en positiv 
rehabiliteringsprocess. Detta innebar ökad motivation, aktivitetsförmåga, hopp och glädje. 
Personalens synsätt och arbetssätt har bidragit till att personer med hemrehabilitering har fått 
stöd för sin återhämtning. De har också fått stödet de behöver för att kunna och vilja vara mer 
delaktiga igen, med ökad aktivitetsförmåga och ökat inflytande i göromål som direkt berör den 
personliga omvårdnaden, skötseln av olika uppgifter i vardagens hemliv och i sociala relationer 
och kontakter. Det är olika men ändå samstämmiga berättelser om upplevelsen av att hälsan 
förbättrades med stöd av hemrehabiliteringen och att hoppet och viljan att kunna leva lite mer 
självständigt igen har stärkts för alla dem, som inte begränsas av obotliga svåra sjukdomsför-
lopp. Det har blivit möjligt att komma vidare i sin livssituation trots skada/sjukdom med de 
möjligheter som visat sig genom Hemrehab. Att få träna i sitt hem med rehabiliteringspersonal 
har gett en ökad känsla av sammanhang, egenmakt och självständighet för så väl den enskilde 
med hemrehabilitering som för deras anhöriga. Medborgarens upplevda fortsatta förbättrings-
områden finns kring kommunikation och den generella kunskapen hos övrig personal kring 
gemensamt hälsofrämjande arbetssätt.

De direkt berörda personerna liksom personal, samarbetspartners och ledning utrycker sett 
ur sina olika erfarenheter och perspektiv samstämmigt att den nu utvecklade ”Modell Hemre-
hab” är en bra modell som gagnar alla berörda, och som uppnått samtliga på förhand formule-
rade mål för projektet. Det finns flera särskilt kännetecknande framgångsfaktorer bland annat 
tydliga gemensamma mål med utgångspunkt från den enskilda personens förmågor och behov, 
tätt samarbete mellan arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut samt tid. Enligt perso-
nalen är fortsatta utmaningar är bland annat kommunikationen mellan verksamheterna och 
de olika förutsättningar som finns för personalen vad gäller att genomgående arbeta med ett 
hälsofrämjande arbetssätt.
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Slutsatser
Jönköpings arbetsmodell ”Modell Hemrehab” har utvecklats i ett pilotprojekt sedan mars 
2015. Med vetenskapligt accepterade teoretiska och empiriska rön kan nu denna modell 
användas i större skala och möjliggöra för fler Jönköpingsbor att, oavsett diagnos eller ålder, 
få hemrehabilitering. ”Modell Hemrehab” har ett omfattande salutogent och rehabilite-
ringsteoretiskt stöd. I praktiken har projektledningen och medarbetare i olika professioner 
systematiskt utvecklat arbetet. Idag är det väsentligt fler än de 45 personer som ingår i denna 
studie som med stöd av Hemrehab har fått igång en positiv rehabiliteringsprocess med ökad 
självständighet och minskat hjälpberoende för de personer som fått hemrehabilitering. ”Modell 
Hemrehab”s verksamhet har utvecklats av följsamt till projektmålen av rehabiliteringsinriktad 
personal tillsammans med kommuninvånare, deras anhöriga och de många samverkanspartner 
som finns med i arbetet kring de enskilda personerna. Modellen genomsyras av det salutogena 
perspektiv och sammanhållna arbetssätt som ska vägleda socialtjänstens och hälso- och sjuk-
vårdens arbete i Jönköpings kommun.

Resultatet påvisar att effekten av rehabilitering i hemmet håller i sig lång tid efter avslutad 
rehabiliteringsperiod vilket tyder på en hållbar rehabiliteringsform sett ur berörda personers 
perspektiv.

Modellen upplevs meningsfull för berörda medarbetare i verksamheterna och för medborga-
res känsla av sammanhang och möjlighet att medverka aktivt med eget ansvar i sin hemmiljö 
och livssituation vilket tyder på en eftertraktad rehabiliteringsform.  

Hur kan fler Jönköpingsbor få nytta av lyckad modell Hemrehab? 
Projekt Utökad Hemrehabilitering har genomförts i ett begränsat geografiskt område inom 
Jönköpings kommun med goda resultat. Det innebär samtidigt att underlaget är för litet för att 
kunna ge tillräckligt stöd för beräkningar på bland annat kostnadseffektivitet för införande av 
hemrehabilitering i hela kommunen. För att kunna fortsätta öka kunskapsbasen och tillvarata 
de positiva resultaten ur både ett individ-/kommuninvånarperspektiv och medarbetar- och 
verksamhetsperspektiv behöver modellen fortsätta att prövas och användas i ett större geogra-
fiskt område. Då kan kunskaperna från pilotverksamhetens modell bidra till fortsatt verksam-
hetsutveckling samt arbetet med att mäta kostnadseffekterna systematiseras så att resultaten 
kan säkerställas.

Projektverksamheten behöver fortsätta att utveckla och stärka samarbetet och kommunak-
tionen mellan de olika berörda verksamheterna och även öka samverkan med funktionshinder-
omsorgen och privata aktörer inom hemtjänst. 
För uppföljning av förändringar behövs en fortsatt strukturerad och systematisk datainsamling 
både vad gäller kvalitativ och kvantitativ information för att säkerställa modellens effektivitet 
samt nytta för medborgarna. 

För att med fortsatt fokus på förhållningssätt och arbetssätt som stärker såväl barn, unga 
och vuxna i mötet med socialförvaltningen i Jönköping är det nu dags att följsamt till Dia-
logens strategi tillvarata denna lyckade ”Modell Hemrehab” i Jönköpings evidensbaserade 
praktik. Det är en framgångsrik och genomtänkt modell som utvecklats i pilotprojektet. 

5
. 

U
T

Ö
K

A
D

 H
E

M
R

E
H

A
B

IL
IT

E
R

IN
G



91 Dialogen en l ångsiktig strategi för att utveckl a en innovativ sammanhållen och hållbar socialtjänst

Förhoppningsvis kan fler kommuninvånare få nytta av den, om Hemrehab blir en integrerad 
del i den fortsatta verksamhetsutvecklingen inom socialförvaltningen. Med detta följer såväl 
hälsofrämjande möjligheter för personer med behov av hemrehabilitering men också nya slags 
spännande ekonomiadministrativa utmaningar i förvaltningen. Med hemrehabilitering ökar 
personers förmågor till ett mer självständigt liv samtidigt minskar därmed personers beroende 
av behovsprövade insatser såsom hemtjänst. Under tiden för pilotprojektet är det dock projek-
tet som betalar hemtjänsten för att hemtjänstpersonal ska ha utökad tid att träffa Hemrehab 
för att följa upp och samordna rehabiliteringsarbetet kring den enskilde. I hemtjänstens budget 
finns således ännu inte utrymme för ett rehabiliteringsinriktat arbete, därmed behöver också 
hemtjänstens budget baseras på fördelningsprinciper för ett hälsofrämjande perspektiv. Det 
förutsätter att personalen kan ge tiden som krävs för att motivera och rehabiliteringsinriktat 
stärka den enskildes förmågor att delta med ökad självständighet på sina villkor för att inte 
vara så beroende av behovsbedömda insatser. För att ”Modell Hemrehab” ska kunna bli ett 
långsiktigt och permanent lyckat exempel i ordinarie verksamhet behöver därmed också soci-
alförvaltningen resursfördelningssystem utformas så att samtliga berörda verksamheters arbete 
styrs med principer för ett hållbart och långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete i riktningen 
mot ett hälsofrämjande och rehabiliteringsinriktat perspektiv. 

Samtidigt pågår det inom hemtjänsten pilotprojekt ett utvecklingsarbete med rambeslut som 
också kan underlätta det hälsofrämjande arbetssättet i hemtjänsten. På så sätt kan också kon-
sekvenserna av de olika tillfälliga pilotprojekten förstärka varandra i det fortsatta strategiska 
utvecklingsarbetet för en permanent hållbar innovativ, sammanhållen socialtjänst i ordinarie 
verksamheter som så småningom kan vila på värdestyrda ekonomiska fördelningsprinciper 
som stöd för fastställande av de berörda verksamheternas budgetramar.
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Kapitel 6

Tillsammans gör vi skillnad
Ann Britt Karlsson och Elin Ekström 

Barn och Ungdom (BoU) startade i september 2014 förändringsarbetet 
”Tillsammans gör vi skillnad”, med att ledningen bjöd  in alla medarbetare 
och chefer till gemensamma arbetsdagar. Med emfas betonades betydelsen 
av allas delaktighet i riktning mot visionen och det övergripande målet. Som 
en del i utvecklingsarbetet förbereddes vid ett myndighetskontor, starten av 
Pilotprojekt Söder för implementering av Signs of Safety, som en modell att 
samarbeta i partnerskap med familjer för att skapa ökad trygghet för barnen. 
Vår externa lärande utvärdering knöts till förändringsarbetet från startda-
gen och vi började med att i en nulägesanalys, utforska och reflektera vad 
medarbetare och chefer ville med förändringsarbetet. I detta kapitel ges först 
en introduktion till BoU:s förändringsarbete, därefter fokuserar vi på två 
pågående exempel, Pilotprojekt Söder och ett medarbetarinitiativ för för-
bättrad intern samverkan i arbetet för barn och unga med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning.
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Inledning
I september 2014 startade det gemensamma strategiska förbättringsarbetet inom Barn och 
Ungdom (BoU) Tillsammans gör vi skillnad, med gemensamma arbetsdagar för all personal i 
verksamheten. Här betonades betydelsen av samskapande mellan aktörer på alla nivåer inom 
och mellan BoU:s verksamheter och med andra verksamheter: Alla medarbetares och chefers 
aktiva medverkan är en förutsättning för att det strategiska förbättringsarbetet ska sätta fart 
i riktning mot Individ och familjeomsorgens (IFO) vision och BOU:s övergripande mål och 
delmål för Tillsammans gör vi skillnad (Jonsson-Sköld, Å. ppt 2014-09-19):

IFO:s vision: ”Tillsammans med medborgare som behöver socialtjänstens stöd och insatser 
gör vi skillnad” och ”Vi hjälper varandra att lyckas” 

Övergripande mål: Om 3 år ska Jönköping vara ledande inom barnskyddsarbetet i Sverige.

• Vi har gått från ett expertstyrt arbetssätt till att genomföra barnskyddsarbete som 
bygger på samskapande

• Familjens dvs. barns och föräldrars delaktighet och inflytande i det sociala arbetet 
har ökat.

• Förståelsen för stöd, utredningar och insatser har ökat hos föräldrar och barn, även 
när det innebär svåra beslut som omhändertaganden

• Medarbetare inom barn- och ungdomsvården upplever en ökad meningsfullhet, 
hanterbarhet och begriplighet inom barnskyddsarbetet i Jönköping

• Personalomsättningen har minskat markant.

Denna start gav framtidsinriktningen och många nya frågor. Detta blev också starten för 
vår lärande utvärdering i följeforskningen inom BoU. Vid höstens två Tillsammans- dagar i 
september och december, började vi fånga deltagarnas nulägesbeskrivning och önskade föränd-
ringar. Vi följde samtidigt förberedelsen av Pilotprojekt Söder. I december återförde vi nuläges-
bilden och vad deltagarna ville förändra i en öppen reflektion.  

DIALOGEN  handlar om ett perspektivbyte, det förutsätter förändrade maktrelationer om 
barn och föräldrar ska ges ökad delaktighet och inflytande. Den lärande utvärderingen syftar 
därmed också till att stärka ett synsätt där vars och ens uppfattningar, erfarenheter och kun-
skaper erkänns och tas på allvar i organiseringen av verksamhetens uppgifter . På så sätt kan 
kunskapsutbytet mellan deltagare i olika möten bidra till ”en demokratisk kunskapsutveck-
ling, där alla är med och påverkar processen” och ett evidensbaserat socialt arbete bidra till 
verksamhetsutveckling (Dialogen, DIALOGEN – En strategi för en sammanhållen, innovativ, 
långsiktig och hållbar socialtjänst, 2012:5 .
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Tillvägagångssätt och analysfrågor 
Utvärderingens syften är att bidra till en lärande organisering, en framåtsyftande kunskaps-
utveckling (Dewey 1916/1997) för ökad förståelse och kunskap, om arbetssätt som ger barn, 
unga, vuxna ökat inflytande och om verksamhetens värde för dem. Vi stödjer och stör med 
olika metoder , lyfter frågor om det som pågår i en öppen kritisk reflektion (Alvesson, 2008, 
2011), tillsammans med BoUs deltagare i förändringsarbetet.  

I vår lärande utvärdering utgår vi från och reflekterar kritiskt den övergripande frågan om 
förändringsarbetet tar sin utgångspunkt i de direkt berörda barns, ungas och föräldrars behov, 
kapaciteter och ökad delaktighet och inflytande, vad det kan betyda och innebära i praktiken 
för deltagarna i förändringsarbetet.

”Organizational learning is not simply the sum of all that its organizational 
members know, rather it is the collective use of this capability of learning. It is 
a verb not a noun.” (Dixon (1998:43)

Vi använder begreppet lärande i betydelsen ett varaktigt kapacitetsstärkande (Illeris, 2006). 
Illeris betonar att allt lärande omfattar tre dimensioner: 1) sociala samspelsprocesser, i inter-
aktioner mellan individens handlingar, kommunikation och samarbete i sin omgivningen, 2) 
individens tillägnelseprocess  där innehållet i  kunskaper, förståelse, färdigheter  är viktigt då  
vi ständigt stävar efter att skapa mening i tillvaron samt 3) drivkraften att lära, som har med 
motivation, känslor och vilja att göra. Känslan av mening, är flerfaldigt betydelsefull. Mening 
motiverar människor att engagera sig för något och bidrar inte enbart till människans förmåga 
att lära, utan också till förmågan att växa i ansvar (Frankl 1969/2003) och hälsa. Meningsfull-
het, begriplighet och hanterbarhet främjar känslan av sammanhang (KASAM), (Antonovsky 
1991/2000). 

Individers lärande i organisationer är avgörande för att i tid upptäcka och korrigera felaktig-
heter som hindrar organisationen att kunna fullgöra sina åtaganden i samspel med sin omgiv-
ning (Agyris & Schön,1984). Strategiska insatser görs i organisationen för att öka deltagarnas 
förmåga att upptäcka och förändra det som behövs, för att åstadkomma de förbättringar som 
avses. Att skapa goda och gemensamma villkor för människors lärande betyder också att 
skapa villkor för hälsa. Hälsosamma och lärande villkor för individer är att få tänka, förstå, 
begripa och fatta egna beslut (Döös, 2004). Det är att ge tid för kommunikation och inter-
aktion för relationsskapande, lära sig erkänna och begripa varandras kunnande, se, höra och 
göra ihop, dvs. stödja arbetsprocesser som bygger på delaktighet, som skapar och kräver tillit 
och förtroende när de går på djupet. 

I vårt uppdrag att utvärdera förändringsarbetet utifrån ett barn-/ung-/vuxenperspektiv 
(medborgarperspektiv), anpassar vi arbetet efter den situation som BoU:s chefer och medarbe-
tare i organisationen befann sig i vid förändringsarbetets start, för att möjliggöra deras aktiva 
medverkan i förändringsarbetet. Genomgående i vårt arbete är fokus på deltagarnas lärande 
samspel, kunskapsbärande relationer, och frågor om  ”för vem/vilka, vad” och ”med vilka” 
uppgifter sköts och förändring skapas i organiseringen av verksamheten.
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Forskningsfrågor 2015/2016
Av de frågor vi utforskat under 2015/2016 är det främst följande som berörs i detta kapitel 
genom att ge en bild av förändringsarbetet vid start,  Pilotprojektet Söder samt i medarbetares 
initiativ för bättre intern samverkan för barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsned-
sättning.

• Vad betyder förändringsarbetet inom Barn och Ungdom i praktiken för berörda 
medarbetare och barn, unga och deras familjer? 

• Hur kan förändringsarbetet inom BoU verka för att skapa en större känsla av 
sammanhang hos de barn, unga och deras familjer som BoU möter?

• Hur kan förändringsarbetet inom BoU skapa bättre förutsättningar för att tillvarata 
personalens kompetens och skapa förutsättningar för ett rättssäkert och hållbart 
barnrättsarbete?

• Vilka förbättringsförslag, av värde för berörda medborgare och medarbetare 
framkommer i verksamheternas arbetsprocesser? 

I det här kapitlet fortsätter vi nedan med att belysa bilden vid start.

En gemensam nulägesbild december 2015
Uppslutningen på de gemensamma dagarna var god, ca 100 medarbetare deltog/dag. Observa-
tioner från bland annat gruppdiskussioner och samtal med medarbetare och chefer under dessa 
dagar gav oss underlag till en nulägesanalys som vi återförde till alla deltagare. Deltagarna 
lyfter bland annat fram att antalet ansökningar och anmälningar till Socialtjänsten har på 
senare tid ökat kraftigt. Vidare ansåg man att det är en hög omsättning på personal, och skev 
fördelning av erfaren personal mellan myndigheten, öppenvården och Råd och service.

Det är övervägande många unga, och mindre erfarna socionomer inom myndighetsutöv-
ningen. Socialtjänsten har svårt att klara sina utredningstider då personalen drar ett alltför 
stort lass. Man anser att Socialtjänsten har ett lågt förtroende gos medborgarna vilket leder till 
samarbetssvårigheter i utredningarna. Det finns ett behov av mer resurser, mer tid, medborg-
arna förlorar tilltron på myndigheten och utvecklar en motvilja till samarbete när handlägg-
ningstiderna är för långa. Det fanns behov av mer tid till mötet med medborgaren och mindre 
tid till dokumentation. Energi och tid lades på dokumentation som tog tid och energi från 
mötet med medborgaren. Vidare anser man att det fanns ett behov av mer tid för oförutsett 
arbete, eller mer luft i schemat. Medarbetarna påverkades negativt av att uppleva att de inte 
hinner med sitt arbete.

Nulägesanalysen visade ett glapp mellan förändringsarbetets mål och medarbetarnas bild av 
vad som var viktigast att komma till rätta med i organisationen. Det övergripande målet, att 
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Jönköping skulle bli ledande på barnskyddsarbete i Sverige, upplevdes som avlägset, svårbe-
gripligt och måttigt förankrat i det konkreta vardagsarbetet. 

Flera medarbetare kände sig inte vare sig delaktiga i eller berörda av förbättringsarbetet. 
Det förvirrade också att pilotprojekt som 
var i fokus var knutet till ett enda område-
skontor, vilket skapade frågor om de andra 
områdeskontoren var inkluderade i förbätt-
ringsarbetet och i så fall på vilket sätt. Per-
sonal från öppenvården ställde sig kritiska 
till om de alls inkluderades då satsningen i 
pilotprojektet var på ett myndighetskontors 
implementering av SofS (Signs of safety), en 
metod som handläggare förväntades använ-
da i myndighetens utredningsarbete. Det 
fanns även en uttalad misstro kring sats-
ningen på DIALOGEN, om förbättringsar-
betet skulle hålla i sig över tid, och om de 
problem som medarbetarna själva upplevde 
som de mest akuta inom BoU - personal-
brist, tidspress, hög arbetsbelastning, brister 
i intern samverkan, få erfarna socionomer 
inom myndighetsutövningen - skulle få 
något utrymme och någon lösning.

Vad är viktigast att förbättra?
Nulägesanalysen återkopplades skriftligt och muntligt i mötet med chefer och medarbetare på 
den andra Tillsammans-dagen i början av december 2014. Vid samma tillfälle fick medarbe-
tarna även i grupper diskutera vad de själva upplevde som viktigast att prioritera i det uppstar-
tade förändringsarbetet. I dessa diskussioner framkom det att man behöver lägga mer fokus 
på partnerskap och samskapande med barn/unga/familjer som vi finns för, att man behöver 
synliggöra barnet bättre, att man i större utsträckning behöver veta om det vi gör ökar barn-
skyddet och om vi ger rätt beskrivning och hållbar hjälp för barnet/ungdomen/ familjen? samt 
att veta varför gör jag/vi det vi gör och vad det innebär för barnet/ungdomen/familjen

Några citat från medarbetare och chefer ger en bra bild av vilka slags förändringar som öns-
kas:”Kulturen i arbetet begränsar. Jag är tilldelad en roll, sköter jag mig i rollen så följer jag 
den rådande kulturen”, ”Vi tar ansvar åt folk, vill ha kontroll, vi har sådana  rädslor”, ”Var 
och en sköter sin roll snarare än att se hela barnet, ungdomen/familjen i deras situation och 
sammanhang”, ”Arbetssättet, vi gör saker mekaniskt istället för att anpassa oss efter situa-
tionen och barnet”, ”Det saknas en gemensam förståelse av vad vi menar med våra begrepp”, 
”Överbrygga stuprören inom BoU”
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Efter att medarbetare och chefer i denna inledningsvisa nulägesanalys aktivt börjat bidra 
med sina reflektioner, uppfattningar, kunskaper och konkreta erfarenheter blev förändringsar-
betet en lite mer gemensam angelägenhet. 

En förutsättning för medarbetarnas aktiva medverkan är aktiva chefer som stödjer och 
skapar förutsättningar för ett kunskapsutbyte som också används för förändring i praktiken. 
Vi samlade in gruppsvaren, transkriberade och sammanställde dem sedan till BoU:s lednings-
grupp, som underlag för deras fortsatta arbete.

Tre viktiga förbättringsområden
Med stöd i de gemensamma nulägesanalyserna och chefernas något mer aktiva arbete på hem-
maplan utkristalliserades tre förbättringsområden, formulerade av BoU:s chefsgrupp:

• Personalrekrytering

• Mer tillsammans med familjen

• Förbättrad intern samverkan 

Efter nulägesanalyserna började vi också följa pilotprojektet Söder från dess start december 
2014. Sedan september 2014 har vi parallellt med att vi följt arbetet i BoU:s chefsgrupp haft 
kontinuerliga möten med projektledaren för pilotprojektet Söder, fortsatt att observera, delta 
i och följa upp de gemensamma dagarna Vi har haft kontakt och träffat personal inom olika 
delar av organisationen, samt informerat och återrapporterat till politiskt ansvariga i Social-
nämnden och områdesnämnderna. 

Arbetet med BoU:s chefsgrupp har främst fokuserat på betydelsen av aktivt chefskap och ett 
förändringsledarskap som kan skapa förutsättningar och stärkta strategier för ett evidensbase-
rat socialt arbete där medarbetarnas professionella liksom barn, unga och föräldrars kunska-
per används på ett systematiskt i verksamhetsutvecklingen. Även förbättrad intern samverkan 
var ett återkommande tema när personalen och cheferna själva fick beskriva vad de såg som 
viktigast att börja arbeta med inom ramen för förändringsarbetet. Därför organiserade vi i 
juni 2015 ett lärandemöte på temat intern samverkan för BoU’s ledningsgrupp. Lärandemötet 
syftade till att skapa ett kunskapsutbyte kring förändringsprocesser och målmedvetet föränd-
ringsledarskap samt ge ledningsgruppen utrymme för en aktiv intern samverkan kring relevan-
ta teman och förbättringsområden, samt förslag på rutiner som de själva beskrivit som viktiga 
att prioritera i förändringsarbetet.
Nedan ges ett par exempel från BoU:s förbättringsarbeten och dess konsekvenser i verksam-
heten. Det första exemplet är Pilotprojekt Söder inom förbättringsområdet Mer tillsammans 
med familjen. Det andra exemplet är ett medarbetarinitiativ inom förbättrad intern samverkan 
i arbetet med barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).
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Pilotprojekt Söder 
Pilotprojektet Söder startade den 1 december 2014. Syftet var att intensifiera arbetet med 
implementeringen av metoden Signs of Safety (SofS). Genom att ge ett områdeskontor möjlig-
het att gå före i arbetet med implementeringen var förhoppningen att förändringsarbetet skulle 
kunna ges en skjuts framåt. Vidare förväntades Söders personal kunna bli pionjärer inom SofS 
och därmed själva kunna lära ut metoden till kollegor på andra kontor. Genom att pröva meto-
den ordentligt i ett pilotprojekt var det meningen att misstag inte skulle upprepas när de andra 
kontoren följer efter i arbetet.  Områdeskontoret Söder valdes ut på grund av att myndighetens 
arbete på Söderkontoret ansågs vara i en särskilt svår situation, med flest unga oerfarna hand-
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läggare, samt att Söder tidigare har prövat att arbeta enligt SofS i svåra fall. På Söder hade 
även handläggarna påbörjat ett arbete med att införa SofS som arbetsmetod sedan 2007.

Till pilotprojektet internrekryterades en projektledare med gedigen erfarenhet från öppen-
vården. Till pilotprojektet knöts en ledningsgrupp bestående av tre 1:e socialsekreterare (för 
familjehems-, barn- respektive ungdomsgrupperna), sektionschef Söder samt de båda områdes-
cheferna för Myndighetsutövning respektive för Råd och Service och Öppenvård. Samtidigt 
följs systematiskt implementeringen av SofS i en intern uppföljningsmodell. Sedan 2014 görs 
årliga enkäter, där föräldrar, medarbetare, arbetsledare och chefer ger sin värdering av an-
vändningen av SofS i arbetet. Vi rekommenderar läsaren att ta del av en utförligare belysning 
av detta förbättringsarbete och enkätmodellen i en medarbetares mastersuppsats (se Evaldsson, 
2016).

Under tiden som projektet fortgick hade vi löpande möten med projektledaren och lednings-
gruppen. Vi deltog även vid gemensamma möten och arbetsdagar för hela personalstyrkan på 
Söder. I juli/augusti 2015 genomförde vi ytterligare fördjupade studier, med enskilda intervjuer 
och fokusgrupper för att få mer konkret kunskap om medarbetarnas delaktighet och erfaren-
heter i pilotprojektet. I dessa deltog 6 medarbetare som arbetar inom Råd och service och 
Myndighetsutövning. 

Vi har genomgående använt oss av olika slags metoder för att få del av chefers och med-
arbetarnas uppfattning och erfarenheter av BoU:s arbete, både gällande ökad delaktighet 
och inflytande från barn,unga och föräldrar, om förändringsarbetet och hur kunskaper från 
pilotprojektet på Söder samt metoden SofS kan spridas och projektledarens metodkunskaper 
tillvaratas för hela BoU. Genom de olika möten, intervjuer, fokusgruppsamtal och lärande-
möten vi deltagit i har vi kunnat samtala med personal vid olika tillfällen och fått möjlighet 
att dokumentera och lyfta fram de tankar och perspektiv som kan möjliggöra förändring 
och ökat inflytande. Detta har sammantaget gett oss möjlighet att undan för undan få del av 
medarbetares och ledningens tankar, arbetssätt och erfarenheter i förberedelsen och starten av 
pilotprojektet samt att återföra de uppfattningar, kunskaper, möjligheter och förändringar som 
framträtt underhand i arbetet.

Den bild som framträdde, i takt med att vi följde pilotprojektet på Söder under 2015, var 
bilden av en pressad situation där själva målet med pilotprojektverksamheten inte alls var 
förankrad med den personal som förväntades delta aktivt i arbetet i praktiken. Därtill sakna-
des handläggarna handledning i det nya arbetssättet. Handläggare saknade tid och utrymme 
att lyfta sina frågor vilket förstärkte den känsla av osäkerhet och rädslan för att göra fel som 
Dialogen ville motverka. 

Pilotprojektet på Söderkontoret fokuserade framför allt på användningen av metoden SofS.  
Det fanns dock lite tid för en systematisk implementering och kontinuerlig utvärdering av hur 
arbetet med användningen av den nya metoden fungerade. Därtill innebar den uteblivna hand-
ledningen av handläggarna en avsaknad av utrymme för lärande och ökad osäkerhet i arbetet. 
Sedan detta blev känt har glappet i kunskaps- och informationsutbyte mellan myndighetsar-
betet och öppenvårdens arbete därefter börjat överbryggas. Genom att pilotprojektet tog sin 
utgångspunkt i och fokuserade på myndighetens arbete blev Öppenvårdens roll i pilotprojektet 

6
. 

T
IL

L
S

A
M

M
A

N
S

 G
Ö

R
 V

I 
S

K
IL

L
N

A
D



103 Dialogen en l ångsiktig strategi för att utveckl a en innovativ sammanhållen och hållbar socialtjänst

oklar. Konsekvensen av detta blev att yrkesverksammas kunskaper inom öppenvården inte till-
varatogs alls, eller i alla fall inte på något systematiskt tillvägagångssätt under det år pilotpro-
jektet pågick. Nedan följer först en presentation av de huvudsakliga lärande resultaten från det 
ettåriga pilotprojektet samt vad som förändrades för att motverka bristerna när de blev kända.

Otydligt förankrad målbild
Väl förankrade, tydligt formulerade och tillgängliga mål är förutsättning för att medarbetare 
och chefer gemensamt ska kunna vara aktivt medverkande i ett tydligt och framåtsyftande 
förändringsarbete. Inom BoU:s förändringsarbete, såväl generellt som inom pilotprojektet, 
framkom i nulägesanalysen att det saknas en tydlig, gemensam målbild. 

Målen för BoU:s förändringsarbete finns formulerade i interna styrdokument som framarbe-
tats av ledningsgruppen. Dessa målformuleringar presenterades på Barn och Ungdomsdagarna 
som de övergripande målen med BoU:s förändringsarbete inom ramen för DIALOGEN. Dessa 
mål förankrades dock inte från början i dialog mellan chefer och berörda medarbetare i verk-
samheterna. Det fanns chefer i BoU:s ledningsgrupp, i pilotprojektet på Söder samt medarbeta-
re som i nulägesanalysen, vid projektstart, uttryckt att de inte alls känt till målen. De mål som 
presenterades vid de gemensamma startdagarna i september 2014 upplevdes också svårkom-
municerade och svåra att ta sig an och omsätta i praktiken i pilotprojektets verksamhet. 

Målen för pilotprojektet och implanteringen av metoden SofS togs fram av projektledaren 
för pilotprojektet och områdescheferna för BoU och inte heller dessa mål har blev från början 
tydligt kommunicerade i dialog med de närmast berörda medarbetarna. Medarbetare i pilot-
projektet och deras chefer såväl som de 1:e socialsekreterare som ingick i styrgruppen hade 
svårt att uttrycka vad målet med pilotprojektet var. Det saknas helt enkelt en välförankrad, 
gemensam målbild och tydliga delmål för pilotprojektet och det pågående förändringsarbetet.

Fokus på detaljer i metoden istället för på den 
önskade förändringen 

Tidigt i arbetet med att följa och utvärdera DIALOGEN inom BoU framkom att mycket fokus 
lades på användningen av Signs of Safety (SofS), som en metod. Även om BoUs övergripande 
syfte med förändringsarbetet i november 2014 uttrycktes i termer av att Jönköpings social-
tjänst ska bli ledande inom barnskyddsarbete i Sverige så hade SofS en mycket framträdande 
roll i målbeskrivningen för pilotprojektet. I samma målbeskrivning lyfts även begreppet Sam-
skapande fram, särskilt i betydelsen mellan Socialtjänsten och medborgaren, och det är fram-
för allt SofS som omnämns som verktyget och en förutsättning för samskapande. Metoden 
SofS var tungt övervägande i diskursen kring pilotprojektet. Både skriftligt i styrdokumentets 
målbeskrivning, i beskrivningen av projektledarens roll och pilotprojektet fick SofS stort fokus. 
Även muntligt, i hur medarbetare pratade om förändringsprocessen DIALOGEN reduceras 
förändringsarbetet till implementeringen av SofS. 
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Medarbetarnas perspektiv på metoden Signs of Safety
De medarbetare på Söder som medverkat i intervjuer och fokusgrupper var överlag positivt 
inställda till SofS. De tyckte att SofS representerar ett viktigt förhållningssätt, en sund värde-
grund och ett bra synsätt på barnet/den unge/vuxna i familjen . Dessa medarbetare gav också 
konkreta exempel på hur föräldrar och deras barn uppskattat att de fått ökad insyn i vad som 
skrivs om dem i Socialtjänstens dokumentation, samt att de genom SofSs verktyg direkt kunnat 
kommentera eller korrigera om de känt sig felaktigt beskrivna. Handläggarna upplevde även 
att familjerna fått mer kontroll över sina utredningar samt att samverkan mellan handläggaren 
och familjerna underlättats genom användningen av SofS. Till skillnad från BBIC (Barn behov 
i centrum) upplevdes utredningarna som gjordes genom SofS mer konsistenta och enhetliga sett 
ur barnets/den unges perspektiv och mindre ”ihopklippta”. 

SofS kritiserades dock för att enbart vara inriktad på barnsskyddsarbete vilket är problema-
tiskt då Socialtjänsten i Sverige, till skillnad från i andra länder där metoden används, även ska 
arbeta förebyggande och rättighetsbaserat. Studiematerial kring hur SofS kan användas inom 
svenska Socialtjänsten fanns att tillgå men personalen saknade tid för fördjupningsstudier. 
Det uppstod även metodkrockar i samarbete med andra delar i Socialtjänstens organisation, 
exempelvis med mottagningen och familjerätten, då de är vana vid att arbeta med andra meto-
der, vilket har lett till en del dubbelarbete. Detsamma gäller vid dokumentering av ärenden då 
datasystemen för dokumentation inte är anpassade efter SofS. 

Även om ett ökat medborgarinflytande sågs som en positiv effekt av SofS så fanns det ändå 
en oro för att det öppna bemötandet (i syfte att få medborgaren att själv beskriva sina problem) 
istället tvingar hen att upprepa svåra berättelser, som mottagningen redan fått ta del av. Det 
fanns även en oro för att Socialtjänstens bemötande skulle kännas oärligt då medborgarens 
möjligheter att definiera sin egen situation ibland kan behöva korrigeras av handläggaren och 
tvingande åtgärder ibland krävs för att skydda barnet. 
Mycket av medarbetarnas oro kring användningen av SofS som ny metod handlade om brist på 
tid för handledning och ömsesidigt lärande av varandra. Att ha möjlighet att sitta tillsammans 
med andra handläggare för att bolla problem och lösningsförslag skulle också ha underlättat 
arbetet med att implementera SofS. Både inom öppenvården och myndighetsutövningen på 
Söder har medarbetare påpekat vikten av att kunna individ- och situationsanpassa arbetsme-
toder utifrån den situation de möter. Samtidigt som medarbetarna beskrev hur SofS bidrog 
till en mer varierad verktygslåda av metoder att använda i mötet med familjerna samt ett mer 
holistiskt synsätt på de de möter i arbetet påpekades att en ny metod behöver en förankrad 
värdegrund för att fungera bra. En annan risk är att en alltför stor metodtrogenhet motverkar, 
snarare än medverkar, till att lyfta fram och tillvarata medborgares perspektiv. 

Hög arbetsbelastning och otillräckligt med tid och handledning 
Söderkontoret beskrevs generellt som en bra arbetsplats med engagerade medarbetare och 
kompetent arbetsledning. Den främsta kritiken från medarbetarna mot pilotprojektet handla-
de om bristen på tid och handledning. Detta gällde både bristen på tid för att hantera ärenden 
oberoende av pilotprojektet och brist på tid för att därtill lära sig ett nytt arbetssätt. Medarbe-
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tarna beskrev hur de i flera omgångar ålades nya arbetsuppgifter av sina chefer utan att gamla 
arbetsuppgifter togs bort. Det som från början handlat om att arbeta dubbelt under en kort 
period medan pilotprojektet startades upp blev en konstant överbelastning med ständigt nya 
arbetsuppgifter. 

Medarbetarna beskrev hur de hade svårt att hinna med sitt arbete. Personalomsättning-
en var och är fortfarande hög (främst inom myndighetsverksamheten) och det var svårt att 
rekrytera nya socionomer. Samtidigt fanns inte tillräckliga resurser för att implementera det 
nya arbetssättet. Handläggarna fick inte tillräckligt med utbildning och inte tillräckligt med 
coachning och feedback när de använde den nya metoden vilket skapade osäkerhet och stress, 
samt oro för att kommuninvånarna skulle drabbas negativt. De 1:e socialsekreterare som skul-
le fungera som arbetsledare, coacher och handledare för handläggarna i den nya metoden hann 
inte handleda implementeringen av metoden i tillräcklig mån. Ofta hände det att den utlovade 
handledningstiden uteblev helt eller bokades om i flera omgångar då 1:e socialsekreterare inte 
hann med. Nya handläggare fick också förkortad eller ingen introduktion alls till sitt arbete 
och förväntades istället läsa till sig nödvändig kunskap genom en handbok. Arbetsbelastningen 
på personalstyrkan hade ökat och det saknades resurser för att kunna leva upp till förvänt-
ningarna. 

Projektledaren nämndes som ett bra stöd som handläggarna kunde gå till när de behövde 
råd i en utredning, men det var svårt att få tider för handledning. Genomgående var uppfatt-
ningen att många av de frågetecken kring SofS och hur metoden kan kombineras med SoL 
(Socialtjänstlagen) hade kunnat redas ut om handläggarna fått handledning och möjlighet att 
diskutera sitt arbete tillsammans med sina kollegor. Under tiden som vi följde pilotprojektet 
ändrades förhållningssättet till SofS. Då projektledaren skrev sin halvårsrapport i augusti 
2015 beskrevs SofS som ett förhållningssätt och ett verktyg snarare än som ett mål i sig och 
pilotprojektets roll inom ramen för Dialogen förtydligades. I halvårsrapporten framgick även 
tydligare mål för pilotprojektet som bland annat syftade till att öka delaktigheten hos med-
borgarna och skapa förutsättningar för att tillvarata personalens kompetens. Under lärande-
möten i augusti 2015 framkom även att BoU:s ledning har börjat arbeta med SofS såsom en 
metod istället för ett mål. 

Under tiden som pilotprojektet fortlöpte förtydligades även målbilden under hand.  I de 
intervjuer och fokusgrupper som gjordes med medarbetare i juni-augusti 2015 framkom att 
förbättringsarbetet inom ramen för pilotprojektet var mer förankrat hos medarbetarna än det 
var då nulägesanalysen gjordes ett år tidigare. Dessa medarbetare hade fått en mer gemensam 
bild av vad förändringsarbetet syftade till, det vill säga att göra det bättre för och med med-
borgarna.
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Förbättrat stöd till barn och unga med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning 

Som en del av arbetet inom ramen för det andra förbättringsområdet, Intern samverkan, 
uppmuntrade BoU:s ledning medarbetarna till att lyfta frågor och förslag kring förbättringar 
utifrån sina erfarenheter i verksamheten. Medarbetare inom BoU som uppmärksammat proble-
mområden i verksamheten uppmuntrades att själva ta initiativ för att skapa forum för bättre 
interns samverkan.

Under våren 2016 lyfte därför medarbetare kunskapsbaserat fram de brister de upplevt i 
flera år i verksamheten för barn och unga med Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). 
Personal inom BoU:s olika verksamheter  upplevde samfällt att den generella kunskapsnivån 
om NPF på flera områden inom verksamheten var alldeles för låg. Det fanns en oro för att 
barn och unga inte fick sina behov uppmärksammade och inte heller det stöd de behövde och 
hade rätt till. Okunskapen orsakade förseningar i utredningarna vilket i sin tur ledde till ökat 
lidande för barn och unga som med neuropsykiatrisk problematik. 
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1. Vad är viktigast att få ökad kunskap om/prioritera i förbättringsarbetet för barn/
unga med neuropsykiatrisk problematik? 

2. Internt samarbete och lärande i arbetet för och med barn/unga med neuropsykiatrisk 
problematik.

3. Hur kan vi gå vidare med föreslaget förbättringsarbete med stöd av följeforskningen 
i Dialogen? 

På initiativ av medarbetare från ungdomsbehandlingen lotsade vi genomförandet av tre fokus-
grupper för intern samverkan kring arbetet med barn och unga med NPF. Dessa fokusgrupper 
bestod av medarbetare som organiserade sig själva för att göra något åt de problem de kände 
till. De arbetar i ungdomsbehandling, öppenvården, Ung Arena, HVB-uppföljning och som 
barn- och ungdomshandläggare på olika områdeskontor . 
Det första fokusgruppsmötet hölls i april 2016 för att diskutera hur verksamheten skulle kunna 
förbättra sitt arbete med barn och unga med NPF. Mötet kom att följas upp med ytterligare två 
möten varav det sista i form av en tvärfokusgrupp i början av september 2016 där också BoU’s 
ledning och socialtjänstens skolkonsulent bjöds in för att medverka. 

Vid den första träffen samlades nio medarbetare från olika verksamheter inom BoU. Frågor-
na som utforskades under samtalet var:

Samtalet dokumenterades och analyserades tematiskt för att kunna användas som underlag 
för en nulägesbeskrivning och stöd för det fortsatta arbetet. De teman som framträdde under 
analysen kretsade kring vikten av att se och utgå från det enskilda barnets/den unges behov 
och kapacitet  och att genomgående arbeta med ett individanpassat perspektiv i bemötandet  
och stödet för barn och unga med NPF och inte behandla dessa barn och unga som en grupp 
utifrån diagnos.

Samtidigt lyftes några behovsgrupper fram som särskilt sårbara och i behov av särskilt stöd. 
Exempelvis de barn och unga som diagnostiserats med mer än en neuropsykiatrisk funktions-
nedsättning. På grund av okunskap och ett stelbent regelverk riskerade dessa barn att inte 
få det individanpassade stöd de har rätt att få, återkommande ges exempel på att dessa barn 
saknar samordnat stöd, de faller mellan stolarna i kontakten med myndigheterna.

Flickor benämndes som en extra sårbar grupp då de ofta upptäcks högre upp i åldrarna än 
pojkar och ibland för sent för att få det stöd de behöver för att kunna fullgöra sin skolgång 
t.ex. Barn och unga vars föräldrar också diagnostiserats med NPF befinner sig också i en 
särskilt utsatt situation då familjen inte alltid kan fungera som en stödjande och samordnande 
resurs för barnet. En handläggare beskrev följande:
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”[b]arn kan inte skydda sig själva, de stannar hemma från skolan för att ta 
hand om sina föräldrar om det blir problem. Kan man avlasta barnet så att 
det kan komma till skolan och till sina fritidsaktiviteter hjälper det mycket. 
De [barnen] säger ofta att de inte vet vad det är för fel på dem, de märker om 
deras kompisar beter sig på ett annorlunda sätt men förstår inte varför de 
själva inte gör likadant.”

De huvudsakliga problem som lyftes under fokusgruppsamtalen härleddes till att det saknas en 
gemensam kunskapsbas inom socialtjänsten. Det finns t.ex. kunskapsstöd från Socialstyrelsen 
(2014) med det är mycket få som känner till detta material och det används inte inom BoU . På 
olika socialkontor arbetade handläggarna på olika sätt och gjorde skilda bedömningar. Sam-
tidigt fanns det engagerade och drivna medarbetare med särskild kompetens inom NPF som 
verksamheten inte tog tillvara på ett genomtänkt systematiskt sätt. Bristen på en gemensam 
kunskapsbas inom socialtjänsten skapade oro för att bemötandet av barn och unga med NPF 
avgjordes mer av enskilda medarbetares intresse och engagemang. Personalen saknade stöd för 
att kunna arbeta med  kunskapsbaserade, organiserade rättsäkra, effektiva och ändamålsenli-
ga  insatser för dessa barn och unga. 

Under den andra fokusgruppsträffen fick medarbetarna diskutera vad som var viktigast att 
börja arbeta med, och tillsammans med vilka, i syfte att börja förändra och förbättra verk-
samheten för barn och unga med NPF. Som stöd hade de den sammanställning av de teman 
som utkristalliserats ur diskussionerna från föregående möte. Den första prioriteringen som 
gruppen enades om var att inventera vilken kunskap som redan fanns inom organisationen. 
Nästa steg skulle bli att gå vidare med utbildningar i syfte att skapa en gemensam, grundläg-
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gande kunskapsbas för att motverka att barn och unga med NPF faller mellan stolarna eller 
upptäcks för sent på grund av bristande kompetens hos medarbetarna inom socialtjänsten. 
För att kunna samordna en kunskapsinventering och utbildningar behövde Barn och ungdoms 
ledningsgrupp kopplas in i arbetet och det beslöts att bjuda in ledningsgruppen till nästkom-
mande fokusgruppsmöte för att tillsammans arbeta fram en strategi för hur förändringsarbetet 
skulle gå vidare.

Det tredje och sista fokusgruppsmötet hölls i början av september 2016. Förutom de medar-
betare som deltagit i fokusgruppsamtalen förlades fokusgruppen på en ordinarie tid för Barn 
och ungdoms chefsgrupp så att så många som möjligt kunde delta. Till denna fokusgrupp 
bjöds också BoU:s skolkonsulent in. I mötet utgick deltagarna från den nulägesbeskrivning och 
de förslag som tagits fram under tidigare möten. Fokus låg på att tillsammans komma fram till 
hur arbetet skulle struktureras och fördelas för att kunna iscensätta de förbättringsförslag som 
fokusgruppen tidigare arbetat fram. 

För att bättre kunna bemöta och stötta barn och unga och deras familjer beslutades att en 
inventering skulle göras av vilken kunskap som fanns inom organisationen. Vikten att ta tillva-
ra på verksamhetens egna resurser poängterades samt att säkerställa att all personal inom BoU 
får en grundläggande kunskap inom området neuropsykiatri och vid behov eventuellt erbjuda 
medarbetare en grundkurs i enlighet med socialstyrelsens stöd och riktlinjer (Socialstyrelsen, 
2014-10-42) . Det beslutades även att introduktionen för nyanställda skulle utvidgas med en 
utbildning i neuropsykiatri. Därefter skickades en enkät ut till alla medarbetare hösten 2016 
för att inventera kunskapsläget. Enkätresultatet visade på en del brister likväl som att det fanns 
expertkompetens inom verksamheten. Fokusgruppen som arbetat fram nulägesanalysen samt 
förslagen på åtgärder erbjöd sig att fortsätta att samverka och träffas i form av en referens-
grupp som stöd i det fortsatta förbättringsarbetet.

Slutsatser
Brister i form av att ge tid för och internt prioritera samskapande, förhindrar ökad delaktighet 
och inflytande inom BoU. Samtidigt är den svaga interna samverkan och förankring av målen 
med förbättringsarbetet i pilotprojektet Söder viktiga lärande resultat. Det första året ägnades 
i princip åt att stödja/störa berörda chefer för ett mer aktivt deltagande i förändringsarbete till-
sammans med medarbetarna i DIALOGENS riktning. Detta gjordes genom att ställa kritiska 
frågor i möten med ledningsansvariga på olika nivåer inom BoU, om pilotprojektets syfte, mål 
och arbetssätt, i förhållande till strategins övergripande syften, medarbetares och medborgares 
ökade inflytande i socialtjänstens processer. 

När det strategiska förändringsarbetet inleddes var det med en målbild som inte var måttligt 
förankrad i verksamheten. Den stämde inte med medarbetares syn på vad som var viktigast 
att förändra. Inte heller pilotprojektet var vid starten förankrat bland personalen i det myn-
dighetskontor som blivit utvalt, samtidigt upplevde medarbetare på andra områdeskontor och 
inom öppenvården att de exkluderades ifrån förbättringsarbetet som helhet. 

Förändringsarbetet bygger på mer jämlikt erkännande av varandras olika kunskaper för ett 
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evidensbaserat socialt arbete i lokal praktik. Under tiden sedan starten i september 2014 har vi 
kontinuerligt följt BoU:s förbättringsarbeten och kontinuerligt synliggjort svagheter och möj-
ligheter till i återföring av resultat på flera olika nivåer inom verksamheten. Det har varit ett 
svårt, långsamt, uthålligt arbete för ledning, projektledare och medarbetare att samskapa och 
omvandla den kunskap som genereras till nya mer deltagarbaserade angreppsätt och synsätt. 

Under tiden som pilotprojektet pågick skiftade också perspektiven när ledning och medar-
betare fick möjlighet att lyfta sina respektive perspektiv på förändringsarbetet och samskapa 
kring det som upplevdes vara gemensamma problem att ta tag i. Då lyftes andra aspekter 
av förbättringsarbetet upp, exempelvis behovet av bättre intern samverkan, och andra bris-
ter förtydligades så att förbättringsarbetet kunde förstärkas med mer aktiva chefer i BoU:s 
chefsgrupp för en förbättrad BoU-verksamhet som helhet, genom att tillvarata medarbetares 
kunskaper som stöd för utveckling. Så som det är tänkt.

Att ge barn och unga, och vuxna ökat inflytande är ett förändringsarbete. Ökad delaktighet 
och  inflytande har gynnsamma konsekvenser för hälsan och en förutsättning för att kun-
na vara aktivt delaktig i lärande och hälsosamutveckling (Wennerholm & Bremberg 2004).  
BoU:s förändringsarbete har gått framåt, med fleras aktiva delaktighet rör det på sig i en rikt-
ning som kan möjliggöra bättre intern samverkan för att fler barn, unga och familjer ska ges 
ökad delaktighet och inflytande som stärker deras självständighet och utveckling i samhället.  

Alla barn och unga (och vuxna) har rätt till inflytande över det stöd som ges, det är en rät-
tighet. Grundläggande principer för stödet i skola, hälso-och sjukvård och omsorg, är att barn 
och unga ska kunna utöva inflytande över det stöd, och myndighetsinsatser, som erbjuds. För 
bästa möjliga inflytande behöver förutsättningarna för deltagandet och inflytandet anpassas 
till den enskildes situation och villkor. Grunden för en sådan utveckling ligger i respekten för 
människors rätt till självbestämmande och integritet. (Socialstyrelsen, 2014). Barnkonventio-
nen stärker barnets roll i sin livssituation i familjen och i samhället och tydliggör att alla barn 
och ungas mening ska respekteras. Att barn ska ses och erkännas som rättsinnehavare.  Det 
handlar här inte enbart om barnskyddsarbete utan det handlar också om att barn och unga 
har rätt till att uttrycka sina åsikter, till delaktighet i alla frågor som berör dem, också långt 
innan de behöver skyddas (FN:s barnkonvention, artikel 12.1och 12.2.) 

Ledningens uppmuntran av medarbetarinitiativ inom BoU ledde också till uppstarten av en 
serie fokusgrupper då medarbetare som såg brister i bemötandet av barn och ungdomar med 
NPF tog  ansvar för att göra något åt kunskapsbrister man erfarit under lång tid. De visade ett 
strålande exempel på självorganisering för verksamhetsutveckling , ansvar och vilja att delta 
aktivt genom att ta initiativ till förbättrad intern samverkan för en förbättring av BoU-verk-
samheten som helhet. De tog sig an frågan systematiskt tillsammans med följeforskarna, gjorde 
en kunskapsbaserad nulägesanalys med stöd av sina yrkeskunskaper i socialt arbete, och i 
samarbete med en lyhörd och ansvarig ledning skapades en gemensam strategi för hur brister-
na ska kunna åtgärdas mer systematiskt och evidensbaserat i praktiken. Detta arbete förutsät-
ter ett fortsatt systematiskt arbete där de ansvariga för styrning, ledning och yrkesverksamma 
samordnat fortsätter verka för de förändringar som behöver ske för att alla barn och unga 
ska ges det individanpassade stöd som de har rätt att få för sin utveckling av socialtjänstens 
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arbete för och tillsammans med barn, unga och familjer i Jönköping. Såväl yrkesverksammas 
professionella som barn, ungas och föräldrars inflytande behövs för att BoU-verksamheter 
ska få kunskap om hur stödet kan förbättras, därigenom kan såväl individinriktat stöd som 
verksamheten utvecklas. 

I förändringsarbete är vi alla lika. Grunden för att, och för hur, en människa ska kunna 
förändras är att det är människan själv som aktivt interagerar och integrerar sina tidigare 
uppfattningar med nya idéer som kan vara av värde för det individen vill. Med respekt och er-
kännande för att en individs uppfattningar har att göra med individens identitet, integritet och 
uppfattning om sig själv. Därför sker förändringsprocesser långsam och kräver sin tid. 

Från alltför många studier vet vi dock att projekt för ökat inflytandet riskerar att vara av 
tillfällig karaktär. Istället för att involvera barn och unga i ordinarie verksamheters beslutspro-
cesser så erbjuds de ofta att medverka och få inflytande i tidsbegränsade projekt, i en parallell 
struktur utanför ordinarie beslutsprocesser (www.mucf.se ) . Projekten upphör, men människ-
ors rätt tills stöd utifrån sina behov och förmågor finns kvar och ska kunna mötas av ordinarie 
verksamheter. I detta kapitel har vi gett två inspirerande exempel på betydelsen av uthållighet 
och att de förbättringar som eftersträvas ska möjliggöras i ordinarie verksamheter, att t.ex. 
kunskaper fortsätter spridas efter pilotprojekt. Det finns fler exempel på inflytandearbeten, för 
ungas reella inflytande i verksamhetsutveckling, som pågår i BoU:s ordinarie verksamheter, 
t.ex. brukarstyrd brukarrevision av Tellus ungdomsboende i Jönköpings kommun hösten 2015 
(Länsbrukarrådet,  2015). Förhoppningsvis fortsätter chefer och medarbetare att fortsätta 
inspirera och tillvarata varandras och barn, ungas och familjers kunskaper för ett hållbart 
förändringsarbete.
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Kapitel 7

Ständiga förbättringar
Carl Fägerås, Lisa havskog och Ulrika Börjesson

Ständiga förbättringar är det utvecklingsarbete där alla kan bidra. Allas 
delaktighet i det systematiska förbättringsarbetet är både den stora 
möjligheten och den stora utmaningen. Att i liten skala systematiskt pröva, 
göra och utvärdera är den bärande idén i allt förbättringsarbete. Detta 
kapitel belyser olika exempel på hur ett systematiskt förbättringsarbete 
brutits ned till ”ständiga förbättringar” genom att bli en del av det dagliga 
arbetet i vård, omsorg och behandling i socialtjänsten.
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Inledning
Sedan några år tillbaka har socialförvaltningen arbetat med det som de politiska nämnderna 
beskriver som en långsiktig utveckling av dess verksamheter. Det finns en ambition att utifrån 
befintliga resurser förändra och förbättra det arbetet som utförs i förvaltningens samtliga 
verksamheter. De som arbetar ute på olika enheter kallar ofta detta arbete för “ständiga för-
bättringar”. Arbetet med att införa ständiga förbättringar har pågått i flera år men det varierar 
mycket hur olika enheter inom organisationen arbetar med det.

När vi påbörjade vårt arbete och läste in oss på tidigare forskning upplevde vi att det sakna-
des studier där personal inom omsorgen tillfrågats. Det innebar att vi började intressera oss för 
just omsorgspersonalens erfarenheter av arbetssättet. Våra egna erfarenheter av arbete inom 
äldre- och funktionshinderomsorg har också bidragit till detta intresse att fördjupa oss i just 
omsorgspersonalens upplevelser. Genom att fokusera på de som dagligen arbetar med ständiga 
förbättringar av enheterna vill vi därmed belysa viktiga aspekter av arbetssättet. 

Vad är det som gjort att vissa arbetsgrupper i organisationen har tagit till sig det nya arbets-
sättet och gjort det till sitt egna medan andra arbetsgrupper inom samma organisation inte 
gjort det? Hur upplever personalen inom de arbetsgrupper som kommit igång med ett systema-
tiskt förbättringsarbete att det är att arbeta på det sättet? Vilka utmaningar och hinder har de 
mött? Och framförallt, hur kan deras upplevelser beskriva vad som gjort att just de i arbetet 
med ständiga förbättringar funnit ett driv och mening där många andra kanske kört fast? 
Utifrån dessa funderingar påbörjade vi den här kvalitativa studien med en ambition att lära av 
personal som arbetar med ständiga förbättringar som metod i sitt dagliga arbete.

Vårt grundantagande var att eftersom det är i arbetsgruppen arbetet utförs så är det också 
när gruppen resonerar tillsammans som upplevelser och förståelse av arbetssättet bäst synlig-
görs. Fokusgruppsintervjuer valdes därför ut som en lämplig metod att samla in upplevelser 
från verksamheten då de bygger på att deltagarna gemensamt resonerar kring ett ämne. I 
studien deltog sammanlagt 14 personer fördelade på tre fokusgrupper. Arbetsgrupperna i 
studien återfinns i tre olika typer av omsorgsenheter, ett äldreboende, en hemtjänstgrupp och 
ett gruppboende inom funktionshinderomsorg. Den här studien belyser situationen för tre 
verksamheter och vår tolkning av den utifrån de diskussioner som fördes i fokusgrupperna.

För att få ett ramverk som hjälpte oss att förstå och generalisera de upplevelser som fo-
kusgrupperna gav uttryck för använde vi oss av organisationsteorin ”Meningsskapande”. Vi 
upplevde att många av erfarenheterna som grupperna gjort var liknande men att de hade olika 
sätt att förklara dem. Teorin om meningsskapande ramar in erfarenheterna i en kontext som 
tydliggör hur mening skapas i en organisation där förändringar genomförts. Vi får därmed ett 
gemensamt sätt att beskriva de olika upplevelser som grupperna gett uttryck för. 

Ständiga förbättringar inom verksamheterna
Idén om att arbeta med ständiga förbättringar är naturligtvis inte ny. Organisationer har i 
modern tid alltid drivit förbättringsarbeten utifrån olika arbetssätt och metoder. Inspirations-
källorna har varit olika. Arbetet med ständiga förbättringar i den här studiens verksamheter 
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har sin närmsta källa till inspiration i det som ofta kallas Lean Produktion, ofta bara Lean, 
ett koncept som för närvarande är inne i sin andra popularitetsvåg sedan det lanserades på 
90-talet.

De verksamheter som studien undersökt har sedan införandet av det nya ledningssystemet 
arbetat med att ta fram rutiner och genomföra ständiga förbättringar. Arbetsplatserna arbetar 
med att städa, sortera och organisera utifrån metoden 5S, som något förenklat innebär att 
skapa ordning och reda. För att systematiskt kunna arbeta med förbättringar har alla enheter 
förbättringstavlor där förslag på problem som behöver åtgärdas kan tas upp gemensamt. För 
att lösa problem använder enheterna kvalitetsbegrepp som Demings PDCA-hjul, fiskbensdi-
agram och tekniker som “5 varför”. För att tydliggöra sitt sätt att tänka finns idéer om tid 
som antingen värdeskapande eller slöseri, där värdeskapande tid för brukaren är det som 
eftersträvas. Den här typen av metoder är ofta typiska för verksamheter som jobbar utifrån ett 
Lean-koncept och är vanliga inom både privat och offentlig verksamhet (Brännmark, 2012; 
Lindskog, 2014).

Studier som genomförts på Lean som koncept i vård- och omsorg pekar på att framtida 
forskning bör fokusera på personalens upplevelser och hur dessa påverkas då det saknas empiri 
inom området (Brännmark & Eklund, 2013).  Arbetsmiljöverkets (2016) kunskapssamman-
ställning av risker och möjligheter med Lean som arbetssätt framhåller att de anställdas hälsa 
och arbetsmiljö skiljer sig  beroende av verksamheternas förutsättningar och hur Lean används 
i arbetet. Framförallt verkar det finnas positiva upplevelser, ofta kopplade till arbete med för-
bättringsarbeten, som kan skapa utrymme för nytänkande och lärande. Men det finns också 
negativa konsekvenser i form av exempelvis stress på grund av ökad arbetstakt.

Meningsskapande – ett sätt att förstå förändring i organisationer  
För att kunna få en överblick och sätta ord på det vi såg i materialet från våra fokusgrupper 
sökte vi en teori som kunde förklara det vi sett på ett mer överskådligt sätt. Karl Weick (1995) 
ligger bakom teorin om meningsskapande. Meningsskapande som teori avser att förklara 
hur mening gemensamt skapas i organisationer vid kriser och förändringar. Mening uppstår 
utifrån dels en fråga som behöver besvaras, dels den referensram som finns hos individerna och 
slutligen kopplingen däremellan. Med mening avses den betydelse svaret på frågan får. Men-
ingsskapande beskrivs vanligtvis som en process och  delas ofta upp i de sju dimensionerna: 
identitet, sociala relationer, pågående, medskapande, retrospektiv, ledtrådar och rimlighet.

Maitlis och Sonenshein (2010) visar att teorin om meningsskapande fått betydande genom-
slag inom forskning på organisationsförändringar även om den ursprungligen ofta använts för 
att förklara akuta kriser, inte minst av Weick själv. Maitlis och Sonenshein (2010) menar också 
att akuta kriser och organisationsförändringar visar på betydande likheter i det att det rör sig 
om situationer som ofta är tvetydiga för de inblandade där tidigare strukturer och inövade 
praktiker omprövas. I den här studien ligger fokus på meningsskapande under och efter pla-
nerade förändringar som genomförts i organisationen. Två svenska avhandlingar som studerat 
just förändringar inom offentlig verksamhet utifrån den här teorin visar på några intressanta 
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aspekter av meningsskapandets betydelse. Dels kan meningsskapande visa på varför olika 
enheter inom samma organisation kan ta emot en förändring på väldigt olika sätt och dels kan 
bristen på meningsskapande också förklara varför en förändring kan vara svår att få igenom 
(Edvardsson-Stiwne, 1997; Ericson, 1998).

Omsorgspersonalens upplevelser av att arbeta med 
ständiga förbättringar

När samtliga fokusgruppsintervjuer genomförts, transkriberats och allt material hade katego-
riserats och arbetats igenom, återstod sex olika teman som vi identifierade som återkommande 
i fokusgrupperna. Varje tema har döpts med citat för att ge dig som läsare en bild av respektive 
temas innehåll. Vår ambition är att skapa enheter som belyser upplevelser som återkommer i 
alla fokusgruppsintervjuer på olika sätt. 

I tema 1 (”Mer tid till brukaren”)  beskrivs de vinster och ledtrådar som de tre grupperna 
framhåller som framträdande i arbetet med ständiga förbättringar. Temat beskriver den prak-
tiska innebörd som grupperna tillskriver arbetssättet. Tema 2 (”Alla har rutiner”) fokuserar 
på återkommande beskrivningar i alla intervjuer är hur arbetet med ständiga förbättringar 
ofta resulterar i rutiner och standardisering av arbetet. Temat beskriver hur detta upplevs av 
arbetsgrupperna och den konsensus som förefaller finnas i fokusgrupperna om vikten av att 
standardisera arbetsuppgifter. Tema 3 (”Man får ju be om tid”) belyser en genomgående upple-
velse hos deltagarna är att arbetet med ständiga förbättringar tar tid i anspråk som sällan finns 
i verksamhetens dagliga schema. Det finns också skillnader i synen på tidens tillgänglighet 
utifrån de olika verksamheternas skilda förutsättningar vilket det här temat beskriver. Tema 
4 (”Wow jag kan det här!”) sammanfattar hur arbetet med ständiga förbättringar beskrivs i 
väldigt positiva ordalag av de intervjuade grupperna. Faktorer som yrkesstolthet, att brinna för 
sitt arbete och att det är roligt hålls fram i alla tre grupperna. Men de problematiserar också 
kring vad det innebär för förbättringsarbetets kontinuitet att det i hög grad bygger på ett stort 
personligt engagemang och att stor del av arbetet läggs på eldsjälar. Tema 5 (”Då tänker man 
ju inte framåt”) beskriver hur man det senaste halvåret befunnit sig i svackor i arbetet med 
deras förbättringsarbeten. Dessa svackor förklaras av deltagarna i fokusgrupperna utifrån flera 
olika faktorer där framförallt personalomsättning och ökad arbetsbelastning upplevs ha störst 
påverkan. Tema 6 (”Jag ska inte, men…”) Är ett tema som fokuserar det sista temat fokuserar 
på det som sägs mellan raderna och det som verkar vara känsligt att säga, samt hur grupperna 
förhåller sig till de kritiska röster som tas upp. Att belysa även den här typen av interaktioner i 
studien används som ett sätt att visa hur relationella och interaktionella drag kan påverka vad 
som sägs och hur arbetsgrupperna skapar ett sätt att se på arbetet med ständiga förbättringar i 
samspel med varandra.
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Tema 1 ”Mer tid till brukaren”
Den återkommande upplevelsen av syftet i samtliga fokusgrupper är att mer tid frigörs för bru-
karna genom det nya arbetssättet. De flesta deltagare uttrycker att nya rutiner i arbetet gjort 
att det går mer friktionsfritt, att det blivit mer ordning och reda på arbetsplatsen samt att nya 
sätt att utföra arbetssysslor frigjort tid som de upplever går tillbaka till brukare. Detta uttrycks 
ofta som egna syften i sig men med det gemensamma syftet att skapa mer brukartid. När tiden 
före och under införandet av arbetssättet beskrivs framkommer att det då fanns en ambivalens 
uttryckt i att tiden som lades på förändringen tog mycket tid ifrån brukarna och det ordinarie 
arbetet. I fokusgrupperna 1 och 3 beskrivs att det trots detta fanns en tilltro till att det på sikt 
skulle resultera i frigjord tid för brukare genom förbättringar av vardagsarbetet. Trots detta 
beskrivs i alla tre grupper att ambivalensen återkommer bland delar av arbetsgruppen inför att 
lägga tid på att arbeta med exempelvis nya  rutiner mot att arbeta med brukarna.

I fokusgrupp 1 beskrivs utförligt hur just arbetet med att städa ur, rensa och sortera på sin 
arbetsplats markerade deras startskott för arbetssättet. Återkommande är också berättelser om 
saker som tidigare var röriga, vilket skapade frustration och tidsåtgång, men som nu fungerar 
bättre sedan rutiner eller alternativa lösningar tagits fram. Den här typen av konkret mindre 
och gradvis förändring är ett viktigt sätt att förankra ett förändringsarbete då det visar på 
tydliga vinster med det nya arbetssättet (Willis et al., 2016).

I alla tre grupperna finns berättelser om lyckade förbättringsarbeten som lett till effektivare 
arbetssätt, bättre lösningar och i övrigt tydliga resultat. Att arbeta utifrån ett annat sätt att 
tänka, där problemlösning ofta hamnar i fokus, framhålls som positivt både för den egna 
självkänslan och för arbetet i stort.

Ella: ”Det har blivit för både personal, de som bor här. Underlättar det för oss 
så vi får en bra arbetsmiljö så det flyter på så ger ju vi till dom, och de märker 
att det blir som det ska höll jag på att säga. Vi gör som dom vill och de blir 
mer nöjda så det hänger ju ihop.”
Saga: ”Ja, vi blir gladare.”
Ines: ”Roligare stämning med.”
Ella: ”Ja det flyter och det är ju då när saker är på sin plats, och man följer 
alla rutiner, man får mer tid och det är ju då man går till dom. Och då märker 
dem att vi finns mer och…”
Ines: ”Ja, precis.”
Ella: ”… allt hänger ju verkligen ihop så att förbättringar har ju blivit förbätt-
ringar både för dem och för oss om man tänker så.” (Fokusgrupp 1)

Även fokusgrupp 2 upplever att de fått igenom stora förbättringar i arbetet. För dem handlar 
det framförallt om förändrade arbetssätt som tagit bort tidigare svårigheter och frustrationer i 
arbetet. För fokusgrupp 3 beskrivs vinsterna framförallt som att kunskap nu har formaliserats 
och gjorts tillgänglig för alla genom gemensamma rutiner på ett annat sätt än tidigare.
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Tema 2 ”Alla har rutiner”
Det nya arbetssättet beskrivs av flera deltagare som både ett sätt att tänka och ett sätt att 
arbeta. Detta särskiljs också från tidigare sätt att tänka och att de nu ser på förbättringsarbete 
på ett annat sätt. Detta tänk framhålls på olika sätt. Dels som något intuitivt problemlösande 
som alltid funnits men också något som behöver läras in genom repetition. En förklaring till 
detta kan vara att deltagarna ofta växlar mellan ambitionen att standardisera arbetsuppgifter, 
som kräver upprepning och arbetet med ständiga förbättringar som kopplas till problemlös-
ning. Samtliga tre enheter arbetar med rutinkort för olika arbetsuppgifter och förbättringstav-
lor för att kunna följa upp och utvärdera förbättringar.

Ett återkommande inslag i alla tre fokusgrupper är således arbetet med rutiner för att hitta 
sätt att arbeta på som ska vara lika för alla. I diskussionerna uttrycks en konsensus om vikten 
av att ha rutiner och att alla följer dem. Detta framhålls av vissa deltagare som den viktigaste 
delen i hela det nya arbetssättet. Att utforma och ta fram en rutin likställs ofta med förbätt-
ringsarbetet och begreppen flyter ofta in i varandra när de diskuteras i grupperna. Oftast 
verkar ett förbättringsarbete leda fram till en ny rutin. Genomförda förbättringar följs upp 
vid gemensamma möten där det beslutas om rutinen ska införas eller ej samt om justeringar 
behöver ske.

Saga: ”Det är nästan det bästa med det. Att alla har rutiner.”
Ella: ”Mm, det är ju väldigt många rutiner vi har på allt.”
Ylva: ”Man har ju inte tänkt innan allt det här så fattade man ju inte att allt är 
förbättringsarbete, det tänkte man ju inte.”
Ella: ”Nej. Det lät jobbigt och skriva rutin, skriva papper på allt liksom. Bara 
liksom ringa och sjukanmäla sig har vi en rutin. Allt ska vara rutin, för det 
låter ju så komplicerat. Det måste du gå och skriva en rutin. Jaha, skriva en 
rutin om det liksom, det tyckte man ju inte är så stort, men just att det är 
såhär, flyter på så det funkar.” (Fokusgrupp 1)

Tema 3 ”Man får ju be om tid”
Det råder gemensamma uppfattningar i alla tre fokusgrupper om att tiden är viktig och dessut-
om en förutsättning för arbetet med ständiga förbättringar. Däremot skiljer sig omsorgsperso-
nalens upplevelser av i vilken utsträckning det finns avsatt tid eller inte för förbättringsarbete 
i arbetet. Vad som styr om tid finns eller inte förklaras både av verksamhetens förutsättningar 
och av personalens syn på individens ansvar att skapa tid.

Fokusgrupp 1 och 3 beskriver att de kan få tid till förbättringsarbete genom att be om det. 
Dessa grupper förklarar sina lyckade ständiga förbättringar med att det bygger på att per-
sonalen har fått tid att arbeta med det och att tiden behöver vara inplanerad i kalendern, då 
det är svårt att vara spontan och ta tid i det ordinarie redan planerade omsorgsarbetet. Enligt 
grupperna har även deras enhetschefer haft en betydande roll i skapandet av tid, då de får sätta 
in vikarier för att arbeta med förbättringar.
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Fokusgrupp 2 berättar att de kan be om tid för att kunna sitta med ständiga förbättringar 
under arbetstid men att den främsta tiden de faktiskt sitter med förbättringsarbete är avsatt 
schematid på sina arbetsplatsträffar som sker var tredje vecka, 1-2 timmar var gång. De upp-
lever att det är den enda tiden de har och att det inte finns så mycket mer tid till att sitta med 
förbättringsarbete. 

Barbro: ”Nej det är kommunikation och samarbete som skulle vinna tiden. 
Annars... tiden ska vi aldrig få, vi är medvetna om det. Vi kan inte.”
Sonja: ”Kommunikation! Men jag har haft så att jag har frågat, så har jag fått 
det.”
Emilia: ”Men ni sa att vi inte får betalt för det.”
Sonja: ”Men det får vi ju inte…”
Emilia: ”Ja, hur bra är det om vi alla hade gjort det då. Då hade de tagit upp 
det på mötet så hade det till slut…”
Barbro: ”Tiden kan vi inte få, men vi kan bli bättre på kommunikation och 
samarbete så hittar man lite omvägar.”  (Fokusgrupp 2)

Den här gruppen är den mest kritiska gruppen när det kommer till upplevelser av tid för stän-
diga förbättringar, vilket de förklarar genom verksamhetens förutsättningar. De återkommer 
ofta till resonemang kring tiden som ett problem och framhåller att de främst upplever brist på 
tid och någon nämner att det i sin tur skapar en inre stress. 

Fokusgrupp 2 beskriver även att så fort de sparar tid och får tid över förväntas de använda 
den tiden till att göra ett extra besök hos en brukare som skulle uppskatta det, eller så får de 
ännu en ny brukare på schemat. På så sätt upplever gruppen att de faktiskt inte hinner med att 
lägga tid på förbättringsarbete i det vardagliga arbetet.

Sonja: ”Vi slösar inte den här. Med tanke på att vi kan ju ge mer tid till vårdta-
gare, än att vi håller på här inne och dividerar.”
Camilla: ”Precis, vi tar en vårdtagare till.”
Sonja: ”Ja.”
Barbro: ”Precis, efter det som vi gjorde med mat så gjorde vi förkortade mat-
körningen då skulle du istället för att vara ett hos vårdtagaren går du kvart i 
ett, tio i ett, den tiden är inte i luften…”
Sonja: ”Så att vi sparar in tid men vi får mer och göra så är det ju faktiskt.” 
(Fokusgrupp 2)

Tidsbrist har, när anställda tidigare tillfrågats i studier, framhållits som ett problem för att 
kunna arbeta med ständiga förbättringar. När arbetet standardiserats och fått en ökad intensi-
tet har det också lett till upplevelser av stress hos medarbetare (Brännmark & Eklund, 2013).
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Tema 4 ”Wow jag kan det här!”
Fokusgrupp 1 och 3 upplever att arbetet med ständiga förbättringar gör att de känner sig mer 
professionella och kompetenta i sin yrkesroll och stolta över både sig själva och sin arbets-
grupp. Flera av deltagarna i båda grupperna förklarar att deras styrka i sina lyckade för-
bättringar är att de varit väldigt engagerade och samarbetat i gruppen. De menar att det har 
resulterat i att de tillsammans har utvecklats och funnit en yrkesstolthet av att kunna vara med 
och påverka och på så sätt förbättra arbetsplatsen.

Britt: ”... vi är ju kommunen på något sätt då, det har vi fått till oss, jag tror 
också att våran styrka det är ju att vi brinner för detta vi är rätt så vi har hit-
tat en yrkesstolthet och vi jobbar för varandra och med varandra…”
(Fokusgrupp 3 )

Louise: ”Det är roligt. Man får påverka det är roligt. Och man är kompetent 
det är väldigt skönt att känna. Wow jag kan det här! Man växer.” (Fokus-
grupp 3)

Samtliga fokusgrupper har starka gemensamma upplevelser kring att det både är och behöver 
vara roligt att arbeta med ständiga förbättringar. Drivande personal och chefer samt engage-
mang och intresse är andra viktiga förutsättningar för att det ska fungera. Att det är roligt 
med ständigt förbättringsarbete menar flera deltagare beror på att man tycker om det man job-
bar med och är intresserad av förbättringsområdet. Flera deltagare menar att det känns roligt 
när man hittar lösningar och någonting förenklas och underlättar arbetsuppgifter. 

Därmed upplever personalen att de får en ökad motivation som sporrar dem till fortsatt ar-
bete för att hitta nya lösningar. Vikten av engagemang och intresse är ett annat återkommande 
resonemang i alla fokusgrupper där deltagarna pratar kring både individens, gruppens och 
chefens roll som påverkar hur förbättringsarbetet fungerar. Tankar kring individens egen roll 
fokuserar främst på att man behöver vara intresserad och ha rätt inställning till förbättringsar-
bete för att det ska kännas roligt och bli av.

I samtliga fokusgrupper framkommer att vissa individer är mer drivande än andra och att 
dessa har en förmåga att driva arbetet framåt. Det beskrivs dock även hur det blir ett tomrum 
när de personerna försvinner. Även om grupperna nämner att man som individ har ett ansvar 
att engagera sig och behöver ha rätt inställning så kopplar de att individens engagemang är 
beroende av att alla i arbetsgruppen faktiskt är delaktiga, uppmuntrande och ger varandra 
feedback på det arbete man lägger ner. Det framkommer att alla grupper vill se att alla är del-
aktiga och engagerar sig genom att alla ska testa varandras förbättringsförslag, arbeta enligt 
överenskomna rutiner och bidra med feedback eller egna nya idéer.

7.
 S

TÄ
N

D
IG

A
 F

Ö
R

B
Ä

T
T

R
IN

G
A

R



123 Dialogen en l ångsiktig strategi för att utveckl a en innovativ sammanhållen och hållbar socialtjänst

Tema 5 ”Då tänker man ju inte framåt”
Under fokusgrupperna framkommer att alla tre grupper beskriver sig som på väg ur en svacka 
i arbetet med ständiga förbättringar. De anger också liknande orsaker till att de hamnat i 
svackan. Framförallt beskrivs personalomsättning som en bidragande orsak till att förbätt-
ringsarbetet stannat av. När personal slutar, blir sjukskrivna eller när enheterna är underbe-
mannade beskrivs det som svårt att upprätthålla arbetet med förbättringar av verksamheten. 
Arbetet med att utveckla verksamheten hamnar i dessa lägen i kontrast mot det dagliga arbetet 
med brukarna vilket prioriteras först och främst för att klara av vardagsarbetet.

En viktig del i deras beskrivning av personalomsättning handlar om när drivande personal 
och deras kunskap och engagemang försvinner från verksamheten. Då kan den personal som 
arbetar kvar på arbetsplatsen uppleva en svårighet i att fylla deras roller till en början. Fokus-
grupp 3 beskriver särskilt detta som en anledning till sin svacka. De framhåller, som nämnts 
i tidigare tema, drivande personal som en styrka men de resonerar även kring svårigheterna 
som blir när drivande personal som tagit ett stort ansvar i att driva förbättringsarbetet framåt 
slutar. Arbetet med ständiga förbättringar har enligt fokusgrupperna varit för personbundet 
och arbetet har därför stannat av vid personalbyte.

Louise: ”Det tar ju lite då, att när några tar så stor roll då blir det väldigt så 
att när de slutar....”
MajLis: ”Då blir det att vem ska göra det nu då...”
Louise: ”Då får man börja om från början lite så, så har jag upplevt det.” 
(Fokusgrupp 3)

Byten av chefer beskrivs, i likhet med när drivande personal slutar, som förklaringar till att ar-
betet med förbättringar stannar av. När omsorgsarbetet upplevs som extra krävande beskrivs 
det också som en orsak till att fokus försvinner från förbättringsarbete. Deltagarna beskriver 
då hur allt fokus hamnar på att reda ut det vardagliga omsorgsarbetet och att möta brukarnas 
behov. När annan personal inte upplevs göra lika utifrån de nya rutinerna skapar det både 
förvirring och irritation i arbetsgruppen enligt fokusgrupperna. Det uttrycks som en känsla av 
att det inte går att förstå varför en del personal som först har hållit med om att införa rutinen 
sedan ändå väljer att inte följa den.

Irritationen som skapas beskrivs också handla om att de andra i arbetsgruppen drabbas när 
några inte följer rutiner. För att arbetet ska fungera så poängterar deltagarna vikten av att al-
las ideér tas på allvar och provas. Individernas ansvar som gruppmedlemmar betonas därmed.

Tema 6 ”Jag ska inte, men…”
Noterbart är att det i samtliga tre grupper lyfts att de har haft svackor, att alla inte alltid följer 
rutinen och att det krävs mycket energi att arbeta enligt arbetssättet. Det framkommer däre-
mot ingen kritik alls mot arbetssättet i sig eller andra idéer om att det vore bättre att arbeta på 
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ett annat vis. Det råder stark konsensus kring nyttan med förbättringsarbete, vikten av rutiner 
och att en effekt är att mer tid frigörs i verksamheten.  

I fokusgrupperna mildras ofta kritiska meningar av deltagarna genom att lägga till fraser 
som “...jag ska inte men…” och “...fast det är roligt…” för att ta udden av upplevelser som 
kan upplevas som kritiska. När en deltagare vid ett tillfälle kritiserar ett av kommunledningens 
beslut ursäktar hon sig och avslutar med ett skratt för att mildra den kritiken hon ger “... Där 
kan nog jag tycka, jag låter väääldigt…” (skrattar).

Det finns inom grupperna olika sätt att följa upp hur många förändringar som görs. I en av 
grupperna följs det upp vid lönesamtal och vid de andra med att cheferna exempelvis bjuder på 
smörgåstårta. Detta beskrivs av alla grupperna som en sporre men det finns också tankar på 
att det kan vara en stress i att hela tiden komma på förbättringar och vara på topp. 

Louise: ”Men jag känner lite det att vi pratade om att vi är i framkant hit och 
dit det blir också någon slags press som kan göra att man bara ’nu förbättrar 
vi ingenting’ då känner man sig lite stressad, så upplever jag iallafall ’shit nu 
är det...’ eller förstår ni ibland kan det bli också för mycket att det är ju roligt 
men även roliga saker tar ju på energin liksom så upplever jag att eh men vi 
fick ju till och med tårta för att vi var så bra med det här och är det så bra då 
känner man att ’nu brister vi’ och man... vi vill vara ännu bättre nästa gång...”
Louise: ”Ja att ständigt förbättras, det kan ju också vara en stress.”
MajLis: ”Man får ju tagga ner lite också man kan ju inte heller tänka så för att 
då blir det ju fokus på fel alltså”
Britt: ”Ja.” (Fokusgrupp 3)

Det blir även viktigt i grupperna att genomföra förändringar för att kunna bocka av det, vilket 
ges uttryck för på ett skämtsamt sätt i citatet nedan. Det visar också på hur skratt kan använ-
das för att mildra vad som sägs eller antyds (Wibeck, 2010).

Ines: ”En ny förbättring får det bli… det sporrar.”
Ylva: ”Ja, det är ju en ny förbättring.”
Saga: ”Tänk den tog jag!” (alla skrattar)
Ylva: ”Nu har du bara två kvar det här året Lilian.”
Saga: ”Javisst.” (fortsatt skratt) ”En ny rutin där ja.” (Fokusgrupp 1)

Samtliga fokusgrupper är eniga i vikten och nyttan av att arbeta utifrån det nya arbetssättet 
vilket gör att även mild kritik sticker ut när den framförs. Om inte den som uttrycker den 
kritiska meningen mildrar sitt påstående själv fyller ofta arbetskamraterna på med påståenden 
som tonar ner det kritiska. I fokusgrupp 2 är de från början kritiska till att tiden inte finns, 
men i ett meningsutbyte i slutet av intervjun menar de plötsligt att det är upp till dem själva att 
skapa tid. I den interaktionen synliggörs interaktionella drag som att de börjar fnissa när en 
av deltagarna är uppmärksam genom att påpeka att de plötsligt är mindre kritiska. Därefter 
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fnissar några i gruppen. Fniss kan, precis som skratt, vara ett tecken på att deltagarna känner 
att de är på gränsen till att förlora ansiktet på grund av vad de precis sagt. Samtalet resulterar 
därefter i att deltagarna pratar i munnen på varandra då flera blir engagerade och det blir en 
livlig diskussion. Dessa interaktionella drag är viktiga att synliggöra då de visar att ett känsligt 
ämne berörs i fokusgruppen (Wibeck, 2010).

Varför enheterna tagit till sig ständiga förbättringar som 
arbetsmetod?

Fokusgrupperna gav som tidigare nämnts ett rikt material att arbeta med för att förstå arbetet 
med ständiga förbättringar. Hur kan vi tolka dessa utsagor av processer kopplat till teorin om 
meningsskapande? Genom att använda meningsskapande som ramverk för förståelse försöker 
vi att strukturera de upplevelser som personalgrupperna har av arbetssättet och varför de tagit 
det till sig. Eftersom mening skapas retrospektivt är det exempelvis i deltagarnas berättelser 
om genomförda förbättringsarbeten som det går att läsa ut vilka saker som bidragit till att en 
gemensam mening skapats. Till en början  har alla tre grupper identifierat ledtrådar som de 
upplever som viktiga i arbetet. Omsorgspersonalen inom hemtjänsten vars arbete är planerat 
och tidsstyrt i detalj pekar särskilt mot tidsbesparingen och att effektivisera olika arbets-
moment. På det ena boendet hittas ledtrådar i ordning och reda och att rensa gemensamma 
utrymmen, medan omsorgspersonal på andra boendet upplever möjligheten att formalisera 
tidigare tyst kunskap som en för dem viktig ledtråd. Ledtrådarna är olika för de olika enhe-
terna men leder alla till att mening skapas i arbetet med ständiga förbättringar, det upplevs på 
olika sätt som rimligt att arbeta med. En annan central dimension handlar om identitet. Flera 
citat i resultatet handlar om att arbetet med ständiga förbättringar bygger en organisatorisk 
identitet av ökad professionalitet och yrkesstolthet över att ha varit med i förbättringar av 
verksamheten. Det beskrivs exempelvis som att “man känner stolthet”, “man växer”. Ledtrå-
den om att frigöra mer tid åt brukarna kan kopplas till den omsorgsidentitet som redan finns 
tydligt hos personalen. Viktigt för meningsskapandet har också varit att det gått att omsätta 
arbetet i praktisk handling. Tydligast blir detta kanske i svackorna när arbetet avstannar. Alla 
är medvetna om att det är en tröskel att ta sig över när förbättringsarbetet ska återupptas. De 
beskriver också en oro över att arbetet helt ska avstanna när de inte arbetat aktivt med det 
under en period. Sammanfattningsvis har alltså personalgrupperna utifrån för dem rimliga 
ledtrådar hittat stöd i tidigare erfarenheter och identitet för att tillsammans komma igång med 
praktisk handling som också lett till meningsskapande. Vilka är då utmaningarna i arbetet 
med ständiga förbättringar? Vad behöver en organisation ta i beaktande och ta hänsyn till? 
Hur ska vi förstå resultatet och dess konsekvenser för verksamheter? Den här texten avslutas 
med ett resonemang kring detta.
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Utmaningar
Vi har i studien, med hjälp av teorin om meningsskapande, försökt belysa vikten av att varje 
verksamhet utifrån sina egna förutsättningar måste ges möjlighet att svara på frågan “varför 
gör vi det här?”. Mening kommer alltid att genereras i handling, det vill säga när vi gör saker 
tillskriver vi det också en mening i tanken. För att arbetet också ska upplevas som menings-
fullt i grupperna behövs ledtrådar för att förstå arbetet, att det går att koppla till en upplevd 
identitet och att det går att göra en retrospektiv koppling av arbetet till tidigare erfarenheter. I 
studien visar de deltagande grupperna på hur ledtrådar som känns relevanta har lyfts, exem-
pelvis att tid frigörs för brukarna, att identiteten stärkts genom att de känner sig mer profes-
sionella samt att de utifrån tidigare erfarenheter kan koppla arbetssättet till något positivt. 
I studien såg grupperna ledtrådar som ledde mot en positiv tolkning av meningen att arbeta 
med ständiga förbättringar, men det finns inget som säger att de ledtrådar som lyfts alltid är 
positivt kodade. Ledtrådar som hade haft en negativt laddad kodning hade naturligtvis kunnat 
leda gruppernas meningsskapande i en helt annan riktning. Att uppmärksamma vissa ledtrå-
dar betyder också att andra förbises. Om konsensus exempelvis blir att enbart uppmärksamma 
negativt laddade ledtrådar kommer de ledtrådar som skulle kunna ha en positiv laddning att 
förbises. Detta kommer troligtvis innebära svårigheter att införa arbetssättet i likhet med det 
Ericson såg i sin avhandling (1997) som undersökte motstånd mot att implementera föränd-
ringar på ett sjukhus.

För- och nackdelar med drivande personer 
Personalen ger uttryck för vikten av att både själv vara och att ha medarbetare som är drivan-
de i arbetet med ständiga förbättringar. Enskilda personer upplevs vara viktiga för att både 
komma igång med och upprätthålla arbetssättet. Det finns också starka upplevelser av att 
arbetet med ständiga förbättringar kräver ett starkt engagemang i hela arbetsgruppen. Detta 
skulle kunna kopplas till att det finns en diskurs av idealism inom omsorgen, vilket resulterar 
i en känsla av att det är viktigt att exempelvis “visa nyanställda att vi brinner för det här”. 
Att mer drivande personer är viktiga för att införa och upprätthålla förändring är tidigare 
konstaterat (Willis et al. 2016). Att arbetet i så stor utsträckning bygger på enskildas drivkraft 
och engagemang skapar dock en sårbarhet i systemet. Både när personal slutar och när arbetet 
känns tyngre riskerar detta att leda till att arbetet med ständiga förbättringar stannar av. 
Arbetet med att standardisera avser att avhjälpa problem med exempelvis personalomsättning 
men omsorgspersonalen i den här studien ger dock uttryck för att just personalomsättning är 
ett problem i det långsiktiga arbetet med ständiga förbättringar. Den här motsättningen visar 
svårigheten i att standardisera för att skapa en verksamhet som inte är personbunden, när en 
nyckel till långsiktig förändring samtidigt är drivande individer.
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Upplevelser av tiden och när det blir svackor i arbetssättet
All omsorgspersonal i studien beskriver att det krävs extra tid för att arbeta med ständiga för-
bättringar. Tiden för förbättringsarbete ligger delvis utanför ordinarie schema och kräver att 
den enskilde efterfrågar den hos samordnare eller enhetschef. Detta kan ses som ett uttryck för 
att förbättringsarbete ligger utanför det övriga arbetet, och medför också att förbättringsar-
beten prioriteras bort i de perioder när omsorgsbehovet hos brukare är stort eller när personal 
saknas.

Detta beskrivs av alla tre grupper som svackor i förbättringsarbetet och när det stannar av 
upplevs det också svårt att starta upp det igen. Det uttrycks en ambivalens bland deltagarna 
kring tid för förbättringsarbete och om tiden är något som framförallt den enskilde ansvarar 
för att frigöra eller om det framförallt handlar om att få den inplanerad av samordnare eller 
enhetschef. Det finns tydliga skillnader i upplevelser av hur mycket tid som finns beroende 
på verksamhet. Personal som arbetar på boenden upplever inte tiden som ett problem medan 
personal som arbetar ute i hemtjänsten däremot kan se svårigheter att få tid till förbättrings-
arbete. Att förklara bristen på tid som en orsak till att inte arbeta med ständiga förbättringar 
kan vara ett sätt att skjuta över ansvaret för arbetet till ledningen men det kan också vara ett 
uttryck för omsorgspersonalens upplevelser av ett tidspressat schema och stress i det vardagliga 
arbetet.
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Att bibehålla ett reflekterande synsätt
Gemensamt för fokusgrupperna i studien är att det framkommer få kritiska reflektioner och 
väldigt lite kritik mot arbetssättet med ständigt förbättringsarbete i diskussionerna. En möjlig 
förklaring till detta finns i teorin om meningsskapande där ledtrådar eftersöks som bekräftar 
den förväntade följden av förändringen. Risken med detta är då att andra ledtrådar förbises. I 
studien är ett exempel på detta omsorgspersonalens upplevelser av att fler aktiviteter är ett re-
sultat av förbättringsarbetet, men som efter viss diskussion istället förklaras med nyanställning 
av personal för utökad aktivering. Att behålla ett reflekterande synsätt och uttrycka konstruk-
tiv kritik kan på lång sikt bidra till att stärka arbetet. Att känna möjlighet att få vara kritisk är 
också att känna sig delaktig.

En utmaning i ständiga förbättringar är att utvärdera om arbetssättet faktiskt genererar 
mer tid och kvalitet för brukare i slutändan. Att arbetet i sig upplevs positivt är naturligtvis 
en förutsättning för att det ska fortgå men det är viktigt att ständiga förbättringar inte blir 
ett mål i sig utan att uppföljning och utvärdering genomförs för att säkerställa att resultatet 
faktiskt går i önskad riktning. Både tidigare forskning och den här studien pekar på att arbetet 
med ständiga förbättringar ofta är av instrumentell karaktär där det framförallt fokuseras på 
administrativa förbättringar. Omsorgspersonalens ständigt pågående relationella arbete, för 
att bemöta brukare och deras behov på bästa sätt, ses inte alltid som ett arbete av systematiska 
förbättringar, trots att det ofta är i bemötande som brukarnas upplevelse av kvalitet avgörs.

Lära av varandra
Enheterna i studien har utifrån egna erfarenheter och behov skapat mening i arbetet med 
ständiga förbättringar. Arbetet har haft en stark koppling till just deras förutsättningar och 
ett starkt fokus på medskapande genom allas delaktighet vilket troligen gjort att dessa enheter 
tagit till sig konceptet. Men det har samtidigt tagit mycket tid för arbetsgrupperna att själva 
komma på hur de ska arbeta och utveckla sina arbetssätt. Mycket tid har, utifrån vad studien 
visar, lagts ner på att ta fram mallar, förbättringstavlor och andra administrativa verktyg.

Eftersom meningsskapande bygger på handling kan det fylla en funktion i att själva ta fram 
egna verktyg för arbetet. Samtidigt bygger allt arbete med ständiga förbättringar på praktisk 
gemensam handling vilket gör att mening kanske kan genereras även om verktygen är framtag-
na centralt. Det skulle spara både tid vid införandet av arbetssättet och förenkla för personer 
som byter arbetsplats inom kommunen att känna igen sig i arbetssättet och på kort tid kunna 
engagera sig i den nya arbetsplatsens kvalitetsarbete. Det finns inte heller några tydliga sätt att 
sprida bra idéer och genomförda förbättringar inom organisationen. Det skulle kunna lösas 
med exempelvis ett digitalt öppet forum där samtliga verksamheter och medarbetare kan dela 
med sig av sina förbättringar. Varje enhet skulle då kunna ta till sig arbetssätt och förbättring-
ar som stämmer med deras förutsättningar. Ett sådant forum skulle kunna fungera som en 
databas med smarta lösningar och sätt att arbeta för nöjdare brukare och bättre arbetsmiljö. 
Detta skulle leda till att främja den kommunala omsorgen som en lärande organisation där 
alla enheter och medarbetare kan vara delaktiga och lära av varandra.
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Slutsatser
Vi har med den här studien avsett att besvara frågan om hur personal inom den kommunala 
omsorgen upplever att det är att arbeta med konceptet ständiga förbättringar. Utifrån teorin 
om meningsskapande har vi försökt att ge en bild av hur just dessa tre grupper upplever ar-
betssättet och även försökt ge en förklaringsmodell till varför dessa tre enheter har tagit till sig 
arbetssättet och fortsatt använda sig av det.

Studien har också visat att det finns utmaningar i det kontinuerliga arbetet där exempelvis 
en stor del bärs av enskilda drivande individer och att tiden inte alltid finns. Vi vill avslutnings-
vis tacka all omsorgspersonal som deltagit i studien för att ni bidragit med er tid, er kunskap 
och ert engagemang. Det har varit meningsskapande för oss.
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Kapitel 8

Stärka tryggheten i 
flytt till särskilt boende

Martina Boström, Kristina Ekberg, 
Marie Ernsth Bravell och Helena Ågren

De flesta kan kanske känna igen sig i en situation då flytt till särskilt boende 
blir aktuellt, oavsett om det gäller en nära anhörigs flytt eller sin egen. Våra 
skäl och orsaker till flytten kan variera men behovet av vård och omsorg är 
ofta detsamma. I en tid av livet då skörheten gör sig påmind och behovet av 
hjälp och stöd ökar, kan flytten bli ett känslosamt möte mellan det förflut-
na och en oviss framtid. Att arbeta för att få den äldre personen att känna 
trygghet under hela flyttprocessen och även under den första tiden på det 
särskilda boendet blir därför viktigt. Socialtjänsten och Hälsohögskolan har 
sedan 2013 genomfört ett samverkansprojekt i syfte att fördjupa kunskapen 
om äldres upplevelse av trygghet i flyttprocessen, för att på så vis förbättra 
och stärka den.
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Inledning
Om man skulle ställa frågan om vad trygghet är till hundra personer, skulle man sannolikt få 
hundra olika svar. Känsla av trygghet är individuellt och kan därför skifta mellan människor 
och ålder, dvs att tryggheten kan skrifta beroende på vilken fas i livet man befinner sig. En fast 
kärna av trygghet kan bidra till att personen lättare kan acceptera det som har varit, det som 
sker i nuet och det som framtiden bär med sig (Eriksson, 2004), vilket stärker behovet av att 
den äldre ska känna trygghet i flyttprocessen till särskilt boende.

Utmaningen med trygghet är således att det är individuellt samtidigt som det utgör en utav 
de grundstenar som vården och omsorgen om den äldre personen vilar på. Därför är det viktigt 
att undersöka hur äldre beskriver trygghet. Ett sätt är att undersöka det genom den årliga bru-
karenkäten, där trygghet utgör en del. Ett annat sätt är att låta äldre själva beskriva trygghet 
med egna ord utifrån flyttprocessen. 

Salutogent perspektiv och trygghet i flyttprocessen
För att hjälpa till att förstå äldres upplevelse av trygghet, under hela flyttprocessen, kan ett 
salutogent perspektiv vara till god hjälp. Ett salutogent perspektiv bygger kortfattat på Aron 
Antonovskys (Antonovsky, 1979) antagande om hur individer, trots påverkan av ”stressorer” 
under livet, kan upprätthålla och utveckla hälsa. En ”stressor” är en livserfarenhet som känne-
tecknas av bristande entydighet, under- eller överbelastning och utan möjlighet till medbestäm-
mande (Antonovsky, 2005, s 58). Salutogen betyder ”hälsans ursprung” och fokuserar således 
på det som skapar hälsa istället för fokusering på det som orsakar ohälsa.

Mot bakgrund av att många äldre är mycket sköra inför flytt till särskilt boende kan flytt-
processen utgöra en sådan ”stressor” som kan påverka hälsan negativt. Ett salutogent perspek-
tiv används frekvent inom äldreomsorgen och har även använts för att studera trygghet hos 
äldre personer.

Hur tar man reda på hur flyttprocessen upplevs?
För att fördjupa kunskapen om äldres upplevelse av trygghet i flyttprocessen togs ett beslut 
att äldre skulle erbjudas att delta i en forskningsstudie, med intervju och observation som bas. 
Intervjuerna genomfördes av en forskare vid Hälsohögskolan. Samtliga deltagare skulle följa 
samma flödesschema, d.v.s. att de skulle intervjuas vid samma tillfälle i flyttprocessen; före 
flytten; 3–5 dagar efter flytten; 2–4 veckor efter flytt då genomförandeplanen ägde rum och 
slutligen efter 12–16 veckor efter flytt (figur 1). 

En genomförandeplan är en individuell social dokumentation som rör den äldre personens 
beslutade insatser. Det är personalen som enligt socialtjänstlagen skall uppföra denna doku-
mentation för att tydliggöra vad, hur och när beslutade insatser ska utföras. Framförallt skall 
genomförandeplanen lyfta fram den äldre personen, för att öka möjligheten till delaktighet 
och inflytande. Exempelvis kan en genomförandeplan beskriva hur och när den äldre personen 
önskar duscha. 
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De äldre som vi önskade möte skulle alla ha mottagit ett beviljat bistånd att flytta till sär-
skilt boende. Vi ville också att den äldre personen skulle vara över 65 år och ha så pass god 
kognition att de kunde genomföra en intervju. I genomsnitt flyttar cirka 600 äldre personer 
till särskilt boende varje år i Jönköpings kommun, men eftersom merparten av dessa ofta är 
mycket sköra, så blev det en utmaning för oss att få tag i äldre. Flera av de som gärna ville del-
ta var tvungna att vid olika tidpunkter avbryta sitt deltagande på grund av sjukdom, brist på 
ork eller av annat skäl. Rekryteringen av äldre personer tog därför tid och sträckte sig mellan 
perioden maj 2012 till juni 2013. Av de personer som deltog i alla intervjutillfällen varierade 
åldern mellan 87-101 år, både män och kvinnor deltog. De bodde på olika platser inom kom-
munen och flyttade till olika äldreboenden inom kommunen. Punktlistan nedan beskriver hur 
studien lades upp med intervju och observation: 

• Intervju i den privata bostaden (vecka 1)

• Intervju i särskilt boende (vecka 2) 

• Observation vid genomförandeplan samt intervju (vecka 6-8)

• Uppföljande intervju (vecka 12-16)

Beskrivning av första intervjutillfället
Målet med intervjun var att lära känna personen, lyssna till hennes/hans livsberättelse, få en 
beskrivning av hur hon/han levde sitt vardagliga liv, vad hon/han hade för tankar, känslor och 
förhoppningar inför flytten.  Målet var också att undersöka hur den äldre personen uppfattade 
trygghet samt vad som ansågs vara viktigt för att bibehålla och/eller öka tryggheten. Den äldre 
personen fick tala fritt, och intervjun varade i ungefär 120 min. 

Beskrivning av andra intervjutillfället 
Den andra intervjun genomfördes i nära anslutning till att individen hade flyttat in till det 
särskilda boendet, 3-5 dagar efter flytt. Genomförandeplanen hade vid detta intervjutillfälle 
inte upprättats. Intervjun inleddes med en kort uppföljning från tidigare intervju och fortsatte 
sedan handla om upplevelse av trygghet, erfarenheter av att komma till sitt nya boende och 
deras förhoppningar. Längden på intervjun vid detta tillfälle var något kortare än vid första 
intervjutillfället, ca 60-90 minuter.
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Beskrivning av observation med ett uppföljande 
tredje intervjutillfälle

En observation, dvs att man iakttar den äldre och personalens möte utan att själv delta, 
genomfördes då genomförandeplanen upprättades. Den äldre personen hade vid detta tillfälle 
bott på särskilt boende i 2-4 veckor. En kort intervju genomfördes efter avslutat möte om ge-
nomförandeplanen, då personalen lämnat rummet. Denna varade i ca 10-15 minuter. Avsikten 
var att fånga upp den äldre personens egna uppfattningar om och erfarenheter av att delta i 
mötet kring genomförandeplanen.  

Beskrivning av fjärde och sista intervjutillfället 
Slutligen, 12-16 veckor efter flytten till särskilt boende, genomfördes den avslutande intervjun. 
Detta intervjutillfälle berörde de äldre personernas tidigare utsagor kring uppfattningar om 
trygghet, beskrivning av rutiner, tankar, känslor och förhoppningar inför flytten, följdes upp. 
De frågeområden som hade diskuterats och de åtgärder som hade tagits fram i genomförande-
planen, kunde också följas upp. Denna sista intervju varade i ca 2 timmar.

Delresultat 1 -  så upplever den äldre flyttprocessen
Resultatet av varje enskilt intervju och observationstillfälle presenteras nedan i de respektive 
fyra olika tillfällena; ”Inför flytten”, ”De första dagarna på särskilt boende”, ”Två till tre 
veckor efter inflyttning” och ”Efter cirka fyra månader”. Stycket avslutas med en resultatsam-
manfattning av äldres upplevelse av flyttprocessen utifrån ett salutogent perspektiv. 

Inför flytten till särskilt boende uppfattades som känsloladdad, men samtidigt som något 
positivt. Det positiva berörde framförallt tryggheten i att ha personal nära till hands. Trots att 
de kände sig trygga i sina ordinära hem, så beskrev de samtidigt en otrygghet i form av att ha 
svårare att bibehålla vardagliga rutiner och att inte klara av de vardagliga kraven som dessa 
medförde. Genom personalens närhet ökade tryggheten och genom deras hjälp önskade de äld-
re också få hjälp att förbättra sin hälsa. Någon såg fram emot att flytta tillbaka hem igen efter 
att ha fått hjälp till att förbättra sin hälsa. Att det också fanns andra äldre i närheten beskrevs 
också som en positiv aspekt av flytten: 

”Jag inser ju själv, jag kan inte klara mig. Jag måste ha hjälp varje dag... med 
att sätta på skor, jag ser inte fötterna och då behöver jag ju hjälpen, inte sen 
utan nu”.

De första dagarna på det särskilda boendet uppfattades tryggheten vara relaterad till att 
genomföra, upprätthålla och förstå nya rutiner. Att genomföra och upprätthålla rutiner rörde 
möjligheten att exempelvis fortsätta promenera och att ta medicinen då man själv var van 
vid att ta den. Betydelsen av att förstå den nya miljön beskrevs också som viktigt för att både 
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uppfatta trygghet och för att känna sig välkommen i den nya miljön. Det handlade exempel-
vis om var man skulle sitta i matsalen, att förstå anledningen till att det serverades fikabröd 
istället för vitaminer och att också förstå anledningen till att det inte fanns tid att träna varje 
dag. Den fysiska miljön uppfattades mer positiv efter inflyttning än vad förväntningarna var 
innan flytten. De var alla noga med möbleringen och trygghet uppfattades av samtliga av de 
äldre personerna relatera till att ha kontroll över privata tillhörigheter såsom möbler, tavlor 
och kläder. 

”Nej, men jag har ju min väninna här också... det är ju hon som har gjort att 
jag ville flytta just hit, hon bjöd liksom hit mig (skrattar). Jag såg direkt att 
här vill jag bo, det var inte det där vita sterila. Ja, allt det vackra... möbler 
och allt… Ja, det gör ju jättemycket för mig... det betyder så jättemycket för 
mig...”

Två till tre veckor efter inflyttning ägde mötet om genomförande planen rum. Genomförande-
planen lyder under socialtjänstlagen (SoL) och dess syfte är att den äldre och kontaktpersonen 
tillsammans skall planera hur insatserna skall utföras på det särskilda boendet. Resultatet 
visade att de äldre blev överraskade när mötet skulle äga rum, eftersom de inte hade uppfattat 
detta möte. De hade visserligen fått information om mötet i förväg men inte uppfattat vare 
sig tiden eller innebörden av mötet. De områden som berördes under mötet var mat, sömn, 
hygien, medicinering, hälsoproblem, gemenskap, kontaktmannens uppgifter och aktiviteter på 
boendet.

Trygghet var inget som berördes under samtalets gång. Den stora mängd av frågeområden 
som skulle besvaras på cirka 60 minuter medförde att tiden var begränsad för de äldre perso-
nerna att uttrycka sina egna tankar och känslor, så de var oftast tysta eller svarade kortfattat. 
Frågorna som ställdes var dessutom ofta ledande, vilket innebar att de äldre personerna fick 
litet utrymme att reflektera, beskriva och uttrycka sina åsikter. Ofta besvarade de frågorna 
med korta svar såsom ”ja” och ”nej”. Efteråt beskrev de äldre personerna mötet som trevligt, 
men svårt att förstå avsikten med.

Det var trevligt att träffa personalen, men att inte ha uppfattat information om mötet samt 
vad anledningen var till upprättande av genomförandeplanen, kän¬des inte bra. Genomföran-
deplanen uppfattades inte leda till ökad trygghet av de äldre personerna.

Personal: ”Då ska vi göra den där genomförandeplanen,”
Äldre: ”Va?”
Personal: ”Jo, vi ska ju göra den här genomförandeplanen du och jag nu, det 
har du ju varit med om en annan gång när du bodde på ditt trygghetsboende 
också?”
Äldre: ”Ehhhhh..... vaddå överförandeplan, vad ska jag med den till?”
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Efter cirka fyra månader på särskilt boende hade de äldre personerna anpassat sig till livet på 
särskilt boende på olika sätt, vilket fick konsekvenser på hur trygghet uppfattades och erfors. 
De nya rutinerna, som exempelvis de återkommande måltiderna, var något att se fram emot 
och uppfattades som något positivt och som gav dagen en viktig struktur. Bibehållna vardags-
rutiner och att ta egna initiativ bidrog till trygghet för de äldre personerna. Det var också 
betydelsefullt att vara en del av den sociala miljön för att bibehålla och stärka tryggheten, 
varför olika former av aktiviteter, såsom tidningsläsning och gymnastik, beskrevs som viktiga. 
Känslan att vara omtyckt och behövd av både kontaktperson, övrig personal och av äldre per-
soner på det särskilda boendet ansågs också bidra till en positiv känsla och trygghet. 

Brist på möjligheter att påverka vardagen erfors som negativt för trygghet. Anpassning till 
de nya rutinerna gav visserligen struktur i vardagen och uppfattades som en säkerhet, men inte 
nödvändigtvis som trygghet. Brist på frågor från personalen om upplevd sorg efter makens död 
eller att inte få mildra ensamheten genom att ha en vän att prata med bidrog till lägre grad av 
trygghet. De egna, tidigare uppsatta, målen som exempelvis att förbättra sin fysiska förmåga 
hade blivit lägre med tiden. Att inte känna mening i tillvaron, genom att känna sig behövd eller 
användbar av personalen, påverkade meningsfullheten och också tryggheten negativt. För att 
kunna uppfatta och erfara trygghet beskrev de äldre personerna en anpassning, genom att ex-
empelvis bli mer realistiska än tidigare eller att skylla sig själva för att ha bidragit till att vara 
mer lata och asociala än tidigare. 

Äldre: ”Det här med att bo här ... det här blir ett... ”jasså”. Det är en... ska vi 
säga kompromiss...”
Forskare: ”En kompromiss?”
Äldre: ”Ja visst finns det på så mycket andra sätt saker som är bra här, men 
idag har jag ju ont i benet och då skulle dom komma och titta på det och... 
och sådant så får jag anpassa mig efter alla men...ja, man får vara glad ändå... 
jag har försökt att vara glad i alla fall.”
Forskare: ”Ja... jag tänker att du inte ser så jätteglad ut”
Äldre: ”Nej, nej... jag är nog som vanligt... men eh... hur ska jag säga.. dagar-
na går sin gilla gång i samma lunk och jag får anpassa mig, det blir en kom-
promiss. Jag får nog skylla på mig själv, för jag har blivit så lat”.

Upplevelse av flyttprocessen ur ett salutogent perspektiv 
– det första resultatet

Ett viktigt resultat som framkom var att olika äldreboenden hade sina egna flyttprocesser, 
vilket innebar att flyttprocessen såg olika ut beroende på vart den äldre personen flyttade. Ett 
annat viktigt resultat för att förstå helheten av flyttprocessen är att äldre personer, oavsett 
omsorgsbehov, tycker att trygghet är en viktig del i livet. Detta resultat utgör grunden i flytt-
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processen eftersom personalen är ålagda att utföra vård och omsorg ”i enlighet med gällande 
regelverk och främja äldres trygghet och säkerhet” (Socialstyrelsen, 2011, p. 161). En förut-
sättning för att kunna arbeta salutogent i riktning mot att främja äldres trygghet är därför att 
båda parter (den äldre och personalen) ser tryggheten som viktig. 
I denna fas av samverkansprojektet visade resultatet att den äldre personen avstår delar av sin 
frihet och integritet för att känna trygghet samtidigt som flytten ansågs nödvändig för att bi-
behålla och/eller stärka tryggheten. De äldre hade begränsat utrymme för att delge sina unika 
livsberättelser och behov, vilket blev extra tydligt vid mötet där genomförandeplanen upprät-
tas. De områden som berörs vid genomförandeplanen kunde förvisso representera en del av 
”helhetsbilden”, men samtalet var oftast inriktat på hinder och begränsningar som den äldre 
inte kunde göra, vilket är tvärt emot ett salutogent förhållningssätt.

De oförberedda mötena gav också den äldre ett begränsat utrymme att själva berätta om vad 
som var viktigt för dem. Att de svarade ”ja” och ”nej” på frågorna som ställdes förmedlar att 
den äldre riskerar att institutionaliseras, dvs att de bör anpassa sig efter de rutiner som finns på 
det särskilda boendet.

Personalen beskrevs som den främsta förutsättning för trygghet, men också som en för-
utsättning att kunna förbättra hälsan. Kontaktmannen ansågs vara en viktig del av den för 
tryggheten betydelsefulla relationen. När den äldre personen kände sig omtyckt och behövd, 
beskrev de att trygghetskänslan stärktes. Detta gäller också det omvända, att inte känna sig 
behövd eller känna att man bidrar med något, minskade uppfattningen av trygghet. Att se 
personalen som en resurs är en viktig del i ett salutogent perspektiv. Trygghet kunde lättare 
stärkas genom att etablera en god relation till kontaktmannen, enligt den äldre personen.  

En annan viktig del av resultatet i förhållande till det salutogena perspektivet var att äldre 
gärna vill förstå nya rutiner, miljö, nyckelbegrepp och genomförandeplan på särskilt boende. 
Genom att beskriva anledningen till varför de nya rutinerna såg ut som de gjorde, eller an-
ledningen till genomförandeplanen ansågs öka förståelsen för den äldre personen och därmed 
både inflytande och trygghet. Baserat på dessa resultat gavs följande fyra förbättringsförslag

1. Trygghet på lika villkor främjas genom att låta äldre personer delge sin unika livsbe-
rättelse i större utsträckning, eftersom bristen på detta utrymme får negativ inverkan 
på trygghet. 

2. De äldre skall ges större utrymme i genomförandeplanen, så att trygghet kan stärkas 
på den äldre personens villkor.

3. Kontaktmannaskapet bör tydliggöras. 

4. Personalen informerar mer om ”varför”. 
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Det konkreta arbetet startas i kommunen
Resultaten från intervjuerna och observationerna, som beskrivits ovan, rapporterades tillbaka 
till socialförvaltningens ledningsgrupp både muntligt och skriftligt. Socialförvaltningen till-
satte därefter två projektledare med uppdrag att utveckla processen som beskriver flytt till ett 
äldreboende från det att den enskilde har tackat ja till bostaden och till dess att genomförande-
planen upprättats inom 4 veckor samt att ta fram en standard för ett salutogent kontaktman-
naskap. Arbetet leddes av projektledarna och forskaren som genomfört delstudien, fungerade 
som ett bollplank genom hela processen. 

Projektledarna fortsatte med att intervjua äldre som nyligen flyttat till äldreboende samt 
anhöriga till hyresgäster som nyligen flyttat till äldreboende. Dessutom intervjuades hyres-
gäster som bott på äldreboende en längre tid för att också få deras upplevelser kring flytt och 
kontaktmannaskap. Därefter intervjuades enhetschefer för att kartlägga rutiner och arbetssätt 
kring flyttprocessen i förhållande till kontextuella faktorer såsom; lagar, föreskrifter och loka-
la förhållningssätt. 

En arbetsgrupp skapades, baserade på fyra äldreboenden som bestod av enhetschefer och 
deras medarbetare. Dessa skulle vara med och utveckla, utarbeta och testa olika förslag i för-
bättringsarbetet. Arbetsgruppen utvecklade och utarbetade själva flyttprocessen med praktiska 
vägledningsdokument till samtliga steg i processen från lägenhetsvisning till dess genomföran-
deplan upprättats och följts upp. Arbetsgruppen tog även fram en standard för det salutogena 
kontaktmannaskapet. Därefter testades arbetssättet och dess vägledningsdokument på dessa 
fyra äldreboenden då 16 nya hyresgäster flyttade till dessa äldreboenden. Parallellt med att det-
ta arbete testades frågor kring de olika stegen och vägledningsdokumenten i flyttprocessen av 
de enhetschefer och kontaktmän som varit delaktiga. Ett utvärderingsformulär skickades också 
ut, som omfattade samtliga delar i processen. Detta besvarades av totalt 16 stycken, i en grupp 
bestående av enhetschef och kontaktman för respektive ny hyresgäst. Därefter genomfördes 
ett utvärderingsseminarium, där enhetschefer (4 st) och och kontaktmän (12 st) redogjorde 
för hur de hade upplevt att följa processen och vägledningsdokumentet. På seminariet fram-
kom att vägledningsdokumenten var hanterbara och funderade som en god hjälp, oavsett om 
man var enhetschef eller kontaktman. Att flyttprocessen strävade efter att bli likvärdig i hela 
kommunen upplevdes också som positivt samt att de hade erhållit positiv respons från de äldre 
personerna som flyttat inom ramen för den nya standarden. Baserat på den positiva responsen 
genomfördes få justeringar i process och vägledningsdokument, den nya standarden för saluto-
gent kontaktmannaskap på äldreboende började ta form. 
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En arbetsgrupp för hälso- och sjukvårdsfunktionen utvecklade och tog också fram motsva-
rande vägledningsdokument för sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Kortfattat 
innebar detta konkret att:

• Kontaktpersonen erbjuder alltid hembesök oavsett om personen bor i ordinärt 
boende eller i korttidsboende. Inför detta hembesök skall den äldre personen ha 
fått reda på vad syftet är med hembesöket. Bland annat skickas frågor som skall 
diskuteras på hembesöket ut i förväg, för att främja möjligheten för den äldre att 
formulera sina behov och därigenom kunna påverka.

• Kontaktpersonen träffar den äldre personen i den äldre personens hem för att öka 
förståelsen av den unika personens situation, vilket främjar helhetsbild av den äldres 
liv och situation. 

• Genomförandeplanen påbörjas i hemmet, där den äldre personen känner sig hemma 
och har kontroll.

• Genomförandeplanen slutförs genom uppföljande samtal då den äldre personen 
flyttat till det särskilda boendet. 
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En del äldre som skall flytta till särskilt boende bor inte alltid i sitt ordinära hem, utan på ett 
korttidsboende en tid före flytten. Eftersom vi fann att den grundläggande i trygghetskänslan 
ofta tar sin utgångspunkt i relationen som skapas med kontaktpersonen, genomfördes ”hem-
besök” även på korttidsboenden. Det viktiga var att möta den äldre personens frågor och 
funderingar kring den kommande flytten, varför genomförandeplanen startades upp även på 
korttidsboendet.  

Ytterligare åtta äldreboenden inkluderades för att kunna ta in fler viktiga synpunkter, vilket 
innebar att totalt 12 äldreboenden skulle använda den nya processen och standarden. Arbetet 
fortsatte sedan med att flyttprocessen och den nya standarden för ett salutogent kontakt-
mannaskap lades upp digitalt på kommunens intranät. För att underlätta införandet av det 
nya arbetssättet togs ett nytt informations- och utbildningsmaterial fram. Informations- och 
utbildningsmaterialet bestod av korta webbföreläsningar och filmer. 

Tabell 1. Beskrivning av intervjutillfällets plats, närvarande samt tidsåtgång.
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Det fanns bland annat filmer där personalen som provat det nya arbetssättet berättade om sina 
erfarenheter. Det fanns också en kort presentation och digital lathund för hur man praktiskt 
skulle få tillgång till flyttprocessens alla steg på intranätet. Dessutom ett antal kunskaps-
höjande föreläsningar från forskare på Hälsohögskolan.  Forskaren beskrev resultaten som 
framkommit vid de tidiga intervjuerna med de äldre personerna, men också betydelsen av att 
stärka trygghet samt vad ett salutogent perspektiv var för något. Samtliga föreläsningar skulle 
vara ett stöd för enhetscheferna då den nya standarden för flyttprocessen skulle implementeras 
i respektive arbetsgrupper. En ny utvärderingsenkät kring informations- och utbildnings-
materialet skickades åter igen ut och besvarades av 9 av 12 möjliga äldreboenden, att tre föll 
bort berodde chefsbyten och sjukskrivningar. Enhetscheferna ansåg att de hade fortsatt nytta 
av materialet, både när det gällde att utveckla sitt eget salutogena förhållningssätt men också 
vid implementeringen av det nya arbetssättet i sina arbetsgrupper. Däremot uttryckte en del en-
hetschefer oro för att omsorgspersonalen skulle kunna hitta in till processkartan på Intranätet, 
trots instruktionsfilmerna. Det upplevdes också som viktigt att få ha seminarium i samband 
med implementeringen av den nya standarden, eftersom enhetscheferna såg nytta av att del av 
varandras erfarenheter. Här fick de tid för reflektion med varandra, vilket gav dem fördjupad 
kunskap och förståelse för det nya arbetssättet. Föreläsningarna som genomfördes av forskaren 
från Jönköping University var uppskattade då de kunde spelas upp på arbetslagets arbetsplats-
träffar (APT) och föreläsningarna gav förklaringar och svar på ”varför” på ett fördjupande 
sätt. Samtliga äldreboenden i kommunen skulle använda sig av flyttprocessen och den nya 
standarden vid årsskiftet 2015/2016.

Nya observationer och intervjuer genomfördes 
efter ändring av flyttprocessen

Efter det konkreta arbetet med att förändra flyttprocessen hade genomförts och implemente-
rats i kommunen genomfördes nya intervjuer och observationer med äldre personer. Det var 
betydelsefullt att utvärdera hur äldre personer upplevde flytten, om den bidrog till trygghet och 
om ett salutogent förhållningssätt genomsyrade hela flytten.    

Det visade sig åter igen vara svårt att rekrytera äldre som var på väg att flytta.  Observatio-
nerna med efterföljande intervju genomfördes, som tidigare men denna gång var kontaktman-
nen alltid med vid hembesöket, då genomförandeplanen påbörjades. Den andra observationen 
med efterföljande intervju genomfördes några veckor efter flytt till särskilt boende, då genom-
förandeplanen slutföres. Totalt har fyra personer deltagit i både observation och intervju vid 
hembesök och på särskilt boende (se tabell 1). Resultaten nedan bör därför ses om preliminära.
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Upplevelse av flyttprocessen ur ett salutogent 
perspektiv – det andra resultatet 

De nya observationerna och intervjuerna efter att den nya flyttprocessen hade kommit till 
stånd visar både på att den äldre upplever förbättring genom goda exempel men också att det 
finns fortsatta förbättringsområden. De goda exempel som framkommit presenteras i de tre 
första rubrikerna och de förbättringsområden som finns presenteras i de tre avslutande rubri-
kerna. 

Hembesöken verkar öka förutsättningar för trygghet 
De preliminära resultaten visar att hembesöken ökade förutsättningar för trygghet, eftersom 
den äldre upplevde sig ha mer kunskap om syftet med hembesöket. Exempelvis hade informa-
tion om och frågor som skall tas upp i genomförandeplanens påbörjan getts inför hembesöket. 
De äldre personerna, liksom anhöriga, hade i förväg skrivit ner frågor på lappar, vilket den 
äldre menade gav en ökad känsla av kontroll och trygghet. Observationerna visade också att 
den äldre personen oftare ställde frågor om vad en kontaktperson innebar och fick större möj-
lighet att beskriva sitt liv och sina behov. Exempelvis visade den äldre kort på nära anhöriga, 
privata saker som betydde mycket för dem. Den äldre fick också möjlighet att välkomna kon-
taktmannen in i sitt hem, vilket inte skedde under de samtal som skedde på särskilda boendet 
mellan kontaktpersonen och den äldre.

(Ä – den äldre personen, K – kontaktpersonen)
Ä: ”jaha, då vet jag. För jag har väl inte riktigt accepterat att jag ska flytta, så 
är det. Då ska vi se om jag kan få några goda råd nu då”
K: ”ja, vi ska nog få några goda råd av dig med. Vi kan ju börja med att för-
klara, vet du varför vi har ett hembesök?”
Ä: ”nej, nej.”
K: ”det är för att du ska själva hembesöket så ska själva kontaktmannen vara 
med och dom och hon ska liksom göra så att du känner dig trygg… för din 
flytt… till äldreboendet”

K: ”vet du vad en kontaktman är för något?”
Ä: ”Ja, men det är väl en sån där… jag har en kontaktman nu…”

Relationerna verkar stärkas
Observationerna visar i riktning mot att hembesöket främjar en god relation mellan den äldre 
och kontaktpersonen. Mötet var ofta stelt och formellt till en början,  men efter ett tag när 
den äldre fått utrymme att beskriva sin situation lugnt och stilla, blev mötet mer avslappnat; 
relationen verkade därför stärkas genom att den äldre personen anförtror sig mer öppet än 
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tidigare, det var också mer skratt – men också tårar. Observationerna visar också att den äldre 
och kontaktpersonen hållit varandra i handen, klappat på armen och kramats vilket stärker 
relationen i tidigt skede. Under intervjuerna  beskriver också den äldre att hembesöken upplevs 
som något positivt och den äldre beskriver värdet av att ”känna igen” och ”få god kontakt”, 
vilket uppleves stärka tryggheten.

 (Ä – den äldre personen, K – kontaktpersonen)
Ä: ”Ja.. .men jag har haft tur, vill jag tro. För K var väldigt trevlig och rar… 
så det blir nog bra det här, det tror jag… jag tycker att hon var så snäll och 
frågade mig så mycket så jag han knappast svara tycker jag (skratt) så jag har 
nog haft tur, det tror jag. Som har fått henne”.

Den äldre får ökat utrymme 
Observationerna visar att den äldre personen gavs större utrymme i samtalet och att ett 
ökat fokus på personen fanns också. Kontaktpersonen var visserligen mest aktiv under 
samtalet men å andra sidan noga med att förklara och informera alla möjligheter som 
fanns på särskilt boende. Det som den äldre tyckte var svårt att förstå sa ofta 
kontaktpersonen  ”det kan vi ta sen när du har flyttat in”.  Fokus vilade på framtiden på 
det särskilda boendet, inte hur personen upplevde sin tillvaro i nuet, trots att den äldre 
genomgående beskrev nuläge. 

 (Ä – den äldre personen, K – kontaktpersonen)
Ä: ”Nu är det ju fint det här när vi har fått så bra information av K, så nog 
fattas det bara. Så det…. Så det blir nog bra och jag tycker om att berätta och 
prata om förr och då livas man ju upp, man kommer ju ihåg så mycket. Ja… 
här fattas inget minne…”

Svårighet att passa in utifrån unika trygghetsbehov
Genomförandeplanen påbörjades under hembesöken där ett salutogent perspektiv eller trygg-
het kan förbättras. Ett konkret exempel på att den äldre och personalen ibland riskerar att tala 
förbi varandra är exempelvis upplevelse av trygghet. Det är därför viktigt att låta den äldre 
personen beskriva trygghet eftersom trygghet är unik för varje individs upplevelse, flytt och 
situation. 
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 (Ä – äldre person. F – Intervjuande forskare)
F: ”Om du skulle beskriva din trygghet just nu… i ord… hur skulle det låta?”
Ä: ”Ja… det är inte så lätt det här med att flytta ska jag säga dig, det är inte 
så lätt. Det har ju gått så raskt allting, så fort men det börjar bli så verkligt 
nu. Allt jag tänker på just nu det är ju mina blöjor, att de ska ha samma blöjor 
där, som jag har nu. Och sen är det ju det här med toabesöken. Att jag får 
hjälp att gå på toa även på natten, för det behöver jag och det tänker jag på 
för det är så oroligt för mig nu när inte kan gå upp längre utan hjälp.”
F: ”Menar du att det är det du tänker på när du formulerar vad som gör dig 
trygg?”
Ä: ”Ja… hur jag ska få dit mina egna blöjor… och det här med toabesöken på 
natten. Det skulle göra mig trygg att veta det. För det har ju varit så mycket 
annan information och den kommer jag inte ihåg.Och sen är det en sak till… 
det är att jag vill att mina barn och barnbarn ska komma till mig och plocka 
med sig en minnessak härifrån nu när jag inte längre finns kvar. Det gör mig 
trygg att veta nu när jag måste lämna allt det här. Det gör mig trygg… är det 
en konstig trygghet, tycker du?”

När det gäller uppföljningen av genomförandeplanen vid det särskilda boendet har den äldre 
ofta blivit överraskad att mötet skall hållas. Det innebär att det finns en förbättringsmöjlig-
het i att låta den äldre personen få ökad möjlighet att förbereda sig och påvisa sina behov. En 
ytterligare förbättring skulle kunna vara att personalen lämnar en fastställd mall under själva 
samtalet för att i stället rikta sin fokus på den äldre personen.

”Salutogent” med signaturen ”arbetsplats anpassat”
Samtalen mellan personalen och den äldre sker mestadels utifrån den äldre personens vanor, 
vilket skulle kunna ses som ett steg i rätt riktning för ett salutogent förhållningssätt. Men, 
dessa vanor skall i sin tur passas in i ett redan uppgjort schema utifrån personalens tider och 
arbetsplats, vilket gör att den äldres behov skall pass in i ett befintligt arbetsschema. Det är 
också lätt att de frågor som ställs till den äldre är ledande och att svaren ofta beskrivs i ”vi” 
form (”vi duschar ofta på torsdagsmorgonen” eller ”vi brukar ha myskvällar här på freda-
gar”). Den unika personens ”jag” verkar därmed tendera att bli ett ”vi” på det särskilda bo-
endet, vilket därför går att förbättra ytterligare. Ett salutogent förhållningssätt, där den äldre 
individens behov är i centrum, riskerar annars att komma i skym undan av ett arbetsplats 
anpassat förhållningssätt. 
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(Ä- Äldre person; Ö – övrig personal, K – kontaktperson)
K: ”ja, det blir riktigt (skratt) visst, ja. Är det något du inte tycker om att 
äta?”
Ä: ”nej, inget speciellt, inte surströmming”
Ö: ”nej, det är ingen favorit hos någon… något annat?”
Ä: ”nej… det kommer lite överraskande det här med.”
Ö: ”annars tar vi det med tiden, vi lär känna varandra.”
K: ”vi har olika alternativ du får dom på papper och du väljer själv, ett eller 
två. Vad du vill äta, vi bestämmer det.”

Ö: ”det låter kanske dumt det här, men gillar du kaffe?”
Ä: ”ja, det gör jag men jag vill inte ha det flera gånger per dag.”
Ö: ”okej. Vi brukar ju ha fika klockan 11 då, kaffe och så… tilltugg och klock-
an 15 har vi ett till fikatillfälle och så…”
Ä: ”ja, det är ungefär vad jag själv har.

Homogenitet är ”normen”
Informationen som övergripande ges till den äldre personen som exempelvis berör måltider, 
aktiviteter, vad man äter för mat osv förmedlas ofta utifrån en ”norm” om hur en äldre männ-
iska ”är” eller ”inte är”. Med andra ord beskriver normen snarare vad äldre personer anses 
tycka om att göra, äta eller uppskatta i livet. Detta innebär att individen skall leva upp till en 
norm, som finns på det särskilda boendet redan från början. Utifrån ett salutogent perspektiv 
är individens unika behov och personlighet i centrum, varför normen om hur äldre ”är” eller 
”inte är” kan förbättras genom ytterligare reflektion om exempelvis hur man ser på äldre – 
ålder och åldrande. Ett konkret exempel kan exempelvis beröra om man ser äldre personer 
som aktiva eller passiva eller vad en äldre människa tycker är roligt att göra på det särskilda 
boendet. 
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(Ä- Äldre person, K – kontaktperson)

K: ”ja… och sen har vi ju tidningsläsning om man har svårt att läsa sin tidning 
själv… och gymnastik ett par gånger i veckan… och sen har vi lite olika aktivi-
teter ibland. Nu hade vi kräftskiva tex och det var väldigt roligt och sen har vi 
boule, på måndagar eller tisdagar… det är lite olika… det är väldigt populärt 
ändå… det är många som tycker det är roligt”
K: ”ja, och dusch, det vill du ha hjälp med?”
Ä: ”ja”
K: ”hur ofta?”
Ä: ”ja, det räcker väl med att jag duschar en gång i veckan”
K: ”ja, det är upp till dig. En del duschar 1 gång i veckan, en del två. Och en 
del duschar tre så det är som man själv känner hur man vill ha det.”
Ä: ”ja, för det måste jag ha hjälp med.”
K: ”ja, en gång i veckan då?”
Ä: ”ja, eller nåt sånt”
K: ”vi kan sätta två gånger” 

Slutsatser
Det samverkansprojekt som vi har beskrivit hade som syfte att stärka den äldre personens 
trygghet under hela flyttprocessen och under den första tiden på det särskilda boendet. En 
grundförutsättning för god samverkan mellan forskning och praktik är att det finns en vilja 
från båda parter till att samverka, vilket gäller alla nivåer i de berörda organisationerna. 
Det är också viktigt att båda parter ser en nytta med samverkan. Det viktigaste är dock att 
ett samverkansprojekt, som detta, leder till nytta för medborgarna och särskilt för den äldre 
personen. 

Vårt projekt hade goda förutsättningar från början, mycket tack vare den viljan till och be-
hov av samverkan som fanns. Den vetenskapliga metod som valdes delvis för att passas in i det 
praktiska omsorgsarbetet, men också för att få god evidens av det arbete som utfördes. Den 
största utmaningen i detta samverkansprojekt har därför visat sig bli införandet eller imple-
menteringen av den nya processen. 

Vi tycker att en stor nytta med detta projekt har varit att alla äldre personer som nume-
ra flyttar till särskilt boende inom Jönköpings Kommun, blir bemötta utifrån samma rutin 
oavsett äldreboende. Detta innebär en mer jämlik flyttprocess och med ett större fokus på indi-
videns unika behov, vilket inte tidigare alltid var fallet. Denna jämlikhet över hela kommunen 
tror vi ökar tryggheten för den äldre men också för anhöriga och för omvårdnadspersonalen. 
Denna jämlika flyttprocess är också viktig för de äldre som av olika anledningar bor på ett 
korttidsboende precis före flytten till särskilt boende. Bemötandet i flyttprocessen skall således 
vara detsamma oavsett om flytten görs från det ordinära boendet eller från ett korttidsboende. 

Det vägledningsmaterial som numera finns tillgängligt för omvårdnadspersonalen hjälper till 
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att strukturera upp flyttprocessen, men framförallt ökar den förståelsen av vad ett salutogent 
förhållningssätt innebär i praktiken. När personalen inte enbart utför ett salutogent förhåll-
ningssätt, utan förstår anledningen till det kan trygghet stärkas för den äldre personen på flera 
områden och på lång och kort sikt. 

En annan nytta tror vi är att relationen mellan den äldre och kontaktmannen har stärkts 
redan i hembesöket i den äldres ordinära boende eller korttidsboendet, vilket också stärker 
trygghet. En tidig kontakt mellan den äldre och dennes kontaktman etablerar en starkare 
relation vilket vi vet stärker trygghet på både kort och lång sikt. Genomförandeplanen som 
numera påbörjas redan vid hembesöket, där den äldre är trygg och i sitt sammanhang, är 
också en stor nytta som samverkansprojektet har medfört. Vi tror också att en annan nyttoef-
fekt av projektet är att nyfikenheten på hur den äldres förväntningar ser ut inför flytten, gör att 
man får mer tid över till annat när den äldre personen har flyttat in. En väl utförd genomför-
andeplan kan också tänkas underlätta det konkreta arbetet för den äldre personen i vardagen, 
men också till personalen får större förståelse och kunskap om personens levda liv. Den nya 
processen ger på så sätt den äldre personen större utrymme att beskriva sitt eget liv, vilket den 
tidigare flyttprocessen till stor del saknade. 

Något som vi har lärt oss är betydelsen av att ge kontaktmännen tid och stöd i att komma in 
i det nya arbetssättet, att denne behöver tid till att sätta sig in i vad de ska tänka på vid hembe-
söket. Helt enkelt är det viktigt att kontaktpersonen känner sig trygg med hembesöket och vil-
ka frågor som ska ställas där så att fokus inte vilar på papper – utan den äldre. Vi tror därför 
att tid för reflektion är viktigt att ge till all personal. Exempelvis genomfördes lär seminarier, 
där personalen gavs tid till reflektion och skulle behövas göra på olika nivåer inom organisa-
tionen. Det nya arbetet är också en ledarfråga då varje enhetschefs kunskap om flyttprocessen 
är viktig. Om enhetscheferna är trygga i arbetssättet, kan denne lättare stödja kontaktmännen 
och ge trygghet i sin ”nya” roll. En trygg arbetsgrupp ger också den äldre personen trygghet. 
Införandet av en ny process tar tid och det är därför viktigt att låta det ta tid. Därför är det 
viktigt att samverkansprojekt, som detta, får leva långsiktigt snarare än att starta upp olika 
projekt parallellt. Samverkan med forskare kan tänkas vara till nytta för att få evidens, men 
också för att forskning tar tid, vilket är en tillgång vid implementeringsarbete. Något vi också 
har lärt oss att se nyttan med är värdet i kommunikation, uppföljning och kontinuitet för att 
på så sätt få ut det goda ur både den praktiska verksamheten, men också i forskningen. Avslut-
ningsvis har en kontinuerlig kommunikation skett mellan forskare och personal vid flera olika 
tillfällen, vilket vi tror har utgjort en utav de viktigaste grunderna för ett roligt, viktigt och 
lyckat samverkansprojekt.
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Kapitel 9

Uppsökande verksamhet 
och anhörigstöd

Marie Ernsth Bravell, Eva Telander och Kristina Hansson 

Jönköpings kommun har i många år arbetat aktivt med anhörigstöd och 
utveckling av detsamma. Med syfte att öka kunskapen hos kommunens 
äldre medborgare om rätten till anhörigstöd i olika former, och för att vid 
behov och önskemål kunna erbjuda ett individanpassat stöd genomfördes ett 
projekt med uppsökande hembesök. Det visade sig att en majoritet klarade 
sin vardag självständigt, ibland genom att stötta varandra. Det fanns också 
en stark önskan om att fortsätta vara självständig samtidigt som informa-
tionen om anhörigstöd och kommunens äldreomsorg var högt uppskattat. 
Många uttryckte en ökad trygghet genom den tillägnade kunskapen. Det 
stöd som deltagarna efterfrågar liknar mycket det stöd som redan finns 
tillgängligt i kommunen, vilket antyder att det inte krävs utveckling av nya 
former, utan snarare utveckling av befintliga. Genom att lyssna in de äldre 
medborgarnas egna röster så erhöll kommunen ny kunskap som bland annat 
bidrog till att alla 85-åringar nu erbjuds ett hembesök.
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Inledning
Majoriteten av all äldreomsorg i Sverige som utförs idag, ges av anhöriga och i takt med den 
offentliga omsorgens nedskärningar har omsorgen som ges av anhöriga ökat (Sand 2014). 
Anhöriga som ger stöd, vård och omsorg till en närstående är ingen homogen grupp och ofta 
är det något som smyger sig på och som den anhörige sakta glider in i. Det som börjar med 
att man tillfälligt räcker någon en hand kan utvecklas till att bli dygnet runt arbete (Matheny, 
2013). De flesta yngre (45-65 år) ger ganska få omsorgstimmar var och en för sig men det är 
för den skull inte oviktig omsorg. Med stigande ålder ökar de anhörigas omsorgstimmar per 
person och det är de äldre i samhället som ger mest omsorgstimmar räknat utifrån enskilda 
individer. Upp mot hälften (40 %) av anhöriga mellan 65 – 80 år och ca 80% av anhöriga, 
80+, ger daglig hjälp (Jegermalm, m.fl., 2014). Att vara anhörig som ger omsorg när man själv 
är äldre med nedsatt hälsa och ork är ingen enkel uppgift. Många äldre anhöriga som ger 
omsorg till sin partner försöker dessutom klara sig själva, eller med ytterst lite hjälp från den 
kommunala omsorgen, samtidigt som många uppger att de känner sig ensamma i sitt åtag-
ande (Jegermalm, m.fl. 2014; Winqvist, 2010). Äldre anhöriga är oftast makar eller sambo 
som hjälper och stödjer sin partner i det egna hemmet. Ingens situation är den andres lik och 
var och en av dessa anhöriga har sina individuella behov som behöver tillgodoses. En faktor 
som många av dem har gemensamt är en önskan om att bli underlättade och avlastade i sin 
arbetsbörda. Många anhöriga efterfrågar också en god vård och omsorg till deras närstående 
och ett individanpassat och flexibelt stöd till dem själva (Socialstyrelsen, 2014a). Genom stöd 
till anhöriga kan de positiva effekterna öka, och de negativa minska (Nolan, 2015). Många 
anhöriga upplever det positivt att kunna hjälpa och stödja sin närstående och de goda sidorna 
med att kunna hjälpa sin närstående ska inte underskattas. För att kommunerna ska kunna 
erbjuda ett bra anhörigstöd är det viktigt att möta de anhöriga där de befinner sig och erbjuda 
ett individuellt stöd utifrån deras önskemål och behov (Winqvist, 2010). 

Att förlora sina funktionsförmågor påverkar inte bara den fysiska upplevelsen utan också 
självbilden. Det väcker en sorg och saknad, livet förändras och möjlighet till självbestämman-
de minskar rejält. Risken finns att den som är beroende av hjälp med personlig omvårdnad 
(PADL) inte längre känner att den egna kroppen är något privat, utan något som andra be-
stämmer över. Det är viktigt att få bevara sin värdighet och självbild trots hjälpbehov (Whi-
taker, 2009). Det är skillnad på att få sina omsorgsbehov tillgodosedda av en anhörig eller 
genom den offentliga omvårdnaden. I den offentliga omvårdnaden är hjälpbehovet det centrala. 
När det gäller anhörigomsorg är det främst den personliga relationen som är det centrala. 
Många gånger blir omsorgsbehovet något som stärker relationen och gör att den närstående 
och den anhörige kommer närmare varandra men den tidigare relationen, innan rollerna i för-
hållandet förändrades, har stor betydelse för dess utveckling (Gough, m.fl., 2011). Studier visar 
att makar ofta hjälper varandra med så kallade Instrumentella Aktiviteter i Dagligt Liv (IADL) 
som till exempel städning, tvätt, matlagning etc. När behov uppstår för att klara så kallade 
Personliga Aktiviteter i Dagligt Liv (PADL) som till exempel toalettbesök, dusch och matning, 
så efterfrågas oftare stöd från formell omsorg (Socialstyrelsen, 2008). 

Självbestämmandeprincipen är viktig att diskutera inte minst utifrån ett anhörigperspektiv, 
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då de många gånger kan hamna i rollen som ställföreträdande. Om den äldre på grund av 
sjukdom inte längre kan företräda sig själv, så har de anhöriga en viktig roll i att skydda samt 
bevara den äldres personliga integritet och värdighet. Det är de anhöriga som har en nära och 
långvarig relation till den äldre som oftast vet bäst vad som är betydelsefullt i hans/hennes liv. 
Att ta tillvara på de anhörigas kunskaper är viktigt för att den äldre ska kunna leva ett värdigt 
liv hela livet (Whitaker, 2009).

Anhörigstöd
År 1998 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagens (SoL) 5 kap. 10 § där det står att: 
”Socialtjänsten bör genom stöd och avlösning underlätta för dem som vårdar närstående 
som är långvarigt sjuka eller äldre eller som har funktionshinder.” Lagen åtföljdes av statliga 
stimulansbidrag och satsningen kallades Anhörig 300 med syfte att stimulera kommunerna i 
samverkan med anhöriga och frivilligorganisationer till att utveckla stödet till anhöriga som 
vårdar äldre, funktionshindrade och långvarigt sjuka (Socialstyrelsen, 2002). Efter Anhörig 
300 genomfördes flera satsningar för att stimulera kommunerna till att utveckla ett varaktigt 
stöd till anhöriga av god kvalitet. Genom årliga enkäter till kommunerna har Socialstyrelsen 
haft möjlighet att följa utvecklingen och utbudet av anhörigstöd i kommunerna (Socialstyrel-
sen, 2009).  Den 1 juli 2009 infördes en ny skrivning i 5 kap. 10 § SoL där det framgår att: 
”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående 
som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.”

Den nya lagen förstärker alltså kommunens skyldighet att erbjuda stöd från bör till ska, i 
syfte att underlätta för de personer som hjälper och stödjer närstående. Stödet som kommu-
nerna ska erbjuda till anhöriga ska kännetecknas av individualisering, flexibilitet och kvalité. 
Lagen är en markering som antyder att omsorgen om anhöriga ska bygga på ett samarbete 
mellan anhöriga och offentlig omsorg och att anhörigas insatser i form av stöd, vård och om-
sorg ska erkännas. Många makar ser det som en självklarhet att hjälpa och stödja sin närstå-
ende när behov uppstår. Makars ansvar är också reglerat i äktenskapsbalken där den generella 
utgångspunkten är att makar själva avgör hur stort ansvar de vill ta för att hjälpa, stödja eller 
vårda sin närstående. Enligt 6 kap.1 § äktenskapsbalken har makar ett gemensamt ansvar för 
ekonomi och skötsel av hemmet men det finns inga krav på att hjälpa sin maka/make med den 
personliga omvårdnaden. Det innebär att det är upp till var och en i vilken omfattning han/
hon vill hjälpa sin make/maka med personliga omvårdnadssysslor (Socialstyrelsen, 2013). 

Ett bra anhörigstöd innebär kunskap om lagstiftningen och information om anhörigas rät-
tigheter och skyldigheter samt information om vilken hjälp och stöd som erbjuds genom kom-
munens hemsjukvård och hemtjänst m.m. Informationen ska innehålla både vilket stöd och 
hjälp den närstående kan få, och vilket stöd som den anhörige kan få. I Jönköpings kommun 
finns både Anhörigstödsteam och Demensteam. Båda teamen arbetar med, och erbjuder, stöd 
till anhöriga som hjälper och/eller stödjer någon närstående i det egna hemmet. En övervägan-
de del av det anhörigstöd som ges idag, ges till gifta/sammanboende som ger stöd/hjälp till sin 
närstående maka/make/sambo. 
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Anhörigstödsteamet består av anhörigkonsulenter som arbetar med övergripande frågor, och 
som ger ett individuellt anpassat anhörigstöd utifrån COAT-modellen. COAT (Carers Outco-
me Agreement Tool) är ett vetenskapligt framtaget instrument och samtalsmodell som ger en 
överblick av vilken form av anhörigstöd som är aktuellt. I modellen betraktas anhöriga som 
experter på sin egen situation och instrumentet syftar till att stödja de anhöriga och ge indi-
vidanpassat anhörigstöd. Frågeformuläret är indelat i tre områden: 1) Hjälpa dig att vårda 2) 
Göra livet bättre för dig, samt 3) Göra livet bättre för din närstående. COAT-samtalet mynnar 
ut i en individuell stödplan som ger vägledning till fortsatt hjälp/stöd för den anhörige. 

Demensteamet är en resurs som bland annat stödjer anhöriga till personer med demens-
symtom och inkluderar arbetsterapeuter, kuratorer och sjuksköterskor. Demensteamet stödjer 
också personer med demenssymtom direkt och de stödjer personal som arbetar med personer 
med demenssymtom. 

Anhörigstödsteamet erbjuder anhöriga en kontaktperson och ett antal aktiviteter att delta i 
efter behov och önskemål. Vid behov kontaktas Demensteamet som en resurs.

Genusperspektiv
Äldre personer är inte bara mottagare av omsorg utan också ofta givare av omsorg, vilket är 
en viktig aspekt att lyfta. Många förknippar begreppet omsorg med en kvinna som ger hjälp 
och stöd till någon i dess närhet. Den vanligaste omsorgsgivaren för makar är emellertid den 
andra maken, varav nära hälften av dem är män. De senaste 20 års forskning har påvisat att 
män i hög utsträckning ger omsorg till närstående och då främst till sin partner (Sand, 2014).

Kvinnornas informella roll som omsorgsgivare har många gånger tagits för given i Västeuro-
pa samtidigt som männens roll som omsorgsgivare inte är lika framträdande. Denna bild bör 
förändras eftersom många män står inför det faktum att deras närstående har ett omsorgsbe-
hov och inför valet om de ska ta på sig ett omvårdnadsansvar eller inte. För många känns det 
inte heller självvalt utan det är omständigheter i livet i form av sjukdomar eller olyckor som 
gör att människor inte längre klarar sin vardag självständigt. På grund av den rådande bild, 
med kvinnor som omsorgsgivare, bryter männen som stöttar och vårdar anhöriga i viss mån 
mot flera av de rådande förväntningarna i samhället vilket kan försvåra för männen. Samtidigt 
visar studier att män som är anhöriga med omsorgsansvar för en närstående, ofta utvecklar en 
bättre och mer genuin relation till sina barn.

Dessa män hittar också ofta alternativa förhållningssätt på att vara man med förändrad syn 
på det offentliga livet och privata livet där de sociala relationerna står i fokus (Sandberg, mfl, 
2013). Det är också mer vanligt att äldre par har hemtjänstinsatser om det är kvinnan som 
behöver hjälp. Det är alltså mer vanligt att kvinnor som hjälper sina makar, gör det utan in-
satser från den offentliga omsorgen jämfört med omvända. Skillnaderna mellan äldre män och 
kvinnor som vårdar en närstående tycks dock har minskat över tid, vilket antas bero på äldre 
mäns förbättrade rörlighet och förmåga att utföra hushållsarbete. I praktiken innebär det att 
anhöriga som hjälper sin närstående utan några insatser från den offentliga omsorgen generellt 
har ökat och det är fler anhöriga, både män och kvinnor, som står ensamma i sitt åtagande 
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(Szebehely, 2013). Det är således viktigt att kommunerna som erbjuder anhörigstöd uppmärk-
sammar genusaspekten.

Syfte
Syfte med projektet ”Uppsökande verksamhet avseende äldre sammanboendes behov av 
anhörigstöd” var att öka kunskapen hos kommunens äldre medborgare om rätten till anhörig-
stöd och att erbjuda ett individanpassat stöd om behov och önskemål finns. samt att undersö-
ka upplevelsen av ett sådant individanpassat anhörigstöd samt om det finns könsskillnader i 
efterfrågan och nyttjandet av anhörigstöd. 

En styrgrupp, under ledning av Carin Wiberg, arbetade fram en plan för hur syftet skulle 
uppnås. Styrgruppen bestod av, utöver Carin Wiberg; Eva Telander (anhörigkonsulent), Marie 
Ernsth Bravell (äldrestrateg), Kristina Hansson (anhörigstödjare), Kajsa Samuelsson (social 
ansvarig socionom), Johanna Karlsson (enhetsschef). Flera delundersökningar planerades: 
kartläggning av anhörigsstöd, hembesök hos, och intervju med, sammanboende äldre personer 
utan kontakt med äldreomsorgen, samt uppföljning av anhörigsstöd.

Innan hembesöken påbörjades gjordes en kartläggning av anhörigstödet i kommunen med 
syfte att undersöka:

1. Antal personer som erhåller/nyttjar anhörigstöd.

2. Vilken form av anhörigstöd som erhålles/nyttjas.

3. Fördelningen mellan kvinna/man. 

I februari 2014 och i maj 2015 genomfördes kartläggningar av anhörigstödet avseende väx-
elboende, avlösning i hemmet, dagverksamhet och korttidsvistelse. Antal personer som hade 
en kontaktperson i anhörigstödsteamet inkluderades också i kartläggningen. Uppgifterna 
inhämtades från kommunens dokumentationssystem (Magna Cura). Det fanns ingen markant 
skillnad mellan de två olika tidsperioderna.

Urval hembesök
Identifiering av personer som var aktuella för hembesök skedde via folkbokföringsregistret 
baserat på födelseår och via kommunens dokumentationssystem Magna Cura. Antagandet var 
att behov av stöd ökar med stigande ålder samt att många sammanboende hjälper någon eller 
varandra utan att erhålla stöd från kommunen. I syfte att identifiera målgruppen ”samman-
boende äldre utan kontakt med kommunens socialtjänst” samkördes därför folkbokförings-
registret med kommunens dokumentationssystem Magna Cura (där uppgift om personen är 
beviljad insats eller ej enligt SoL 4 kap 1§ finns). Identifiering av studiepopulationen påbörja-
des utifrån de allra äldsta i kommunen och successivt nedåt i ålder. Urvalskriterierna var att 
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personerna skulle vara gifta/sammanboende med någon och att ingen i hushållet skulle vara 
beviljade insatser enligt SoL 4 kap 1§, med undantag de som har trygghetslarm och/eller blivit 
beviljad insats genom förenklad biståndshandläggning. 

Målet var att genomföra 300 intervjuer, det vill säga besöka 150 sammanboende par. Syftet 
med det specifika urvalet var att nå de äldre gifta/sammanboende som inte har varit i kontakt 
med någon biståndshandläggare, och därmed inte heller fått någon information om kommu-
nens anhörigstöd. 

Totalt 216 tillfrågades att delta innan målet 150 par var uppnått. Det var alltså 66 par som 
nekade, medan drygt 69% av de tillfrågade accepterade. Av de 66 som nekade hembesök så 
var det 50 som ändå önskade att få utvald information hemskickad. Sexton par tackade nej till 
både hembesök och utskick av material och information. En vanlig anledning till att tacka nej 
var bristasnde behov av hembesök eftersom de var så pigga, och att inte hade några betydande 
svårigheter i vardagen eller att de hade för mycket inbokat. Majoriteten av de som tackade nej 
var ändå nöjda med att vi erbjudit hembesök och tyckte att det var ett bra initiativ. 

Den äldsta personen som deltog var 99 år. När 150 stycken hembesök (299 intervjuer) var 
genomförda så var den äldsta personen i det sammanboende paret 89 år.

Genomförande hembesök
De personer som identifierades enligt ovanstående kriterier erhöll ett informationsbrev som be-
skrev syftet med projektet och där det framgick också att de skulle komma att bli kontaktade 
inom två veckor för att erbjudas ett hembesök och att en intervju skulle genomföras samtidigt. 
Det framgick också i brevet att resulten från intervjun skulle användas för att utveckla anhö-
rigstödet i Jönköpings kommun, samt att fördjupade analyser skulle genomföras och presente-
ras vetenskapligt.   

Under hembesöket fick deltagarna information om kommunens verksamhet och en intervju 
genomfördes. Syftet med intervjun var att undersöka hur deltagarna skulle vilja ha det, vad 
som är viktigt för dem och vilka önskemål de har, angående anhörigstöd. Intervjun innehöll 
också frågor om deltagarnas hälsa, hur de klarar sin vardag idag och om de var aktiva som 
frivilligarbetare eller i organisationer. 

Vid varje hembesök lämnades en mapp med utvald information samt namn och telefonnum-
mer till personer som de kan vända sig om de har några ytterligare frågor eller funderingar. 
Ibland delades också extramaterial och information ut baserat på behov och önskemål.
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Analys
Deskriptiva statistiska analyser, chi-två-, t-test och ANOVA, genomfördes i syfte att beskriva 
deltagarna och för att undersöka skillnader mellan män och kvinnor. En manifest innehållsa-
nalys genomfördes för att kategorisera vissa svar, som till exempel efterfrågat stöd och frivillig-
aktiviteter. Därefter har statistiska analyser genomförts på dessa kategorier. Resultaten belyses 
med citat i syfte att öka förståelsen.

Etiska övervägande
Urvalet i studien är en sårbar grupp och då måste alltid etiska övervägande göras och ta ställ-
ning till. För den här studien gjordes därför en etisk prövning av Hälsohögskolans etiska råd 
(dnr: 2014/13-8). Exempelvis diskuterades informationsbrevet där det tydligt skulle framgå 
att studien hade två syften; a) att ge information och b) att undersöka hur anhörigstödet kan 
utvecklas. Brevet tydliggjorde också hur urvalet gått till och att resultaten kan komma att 
användas i forskningssyfte.

Det framgick självklart också att deltagande var fullt frivilligt och att de när som helst kun-
de avbryta sitt deltagande, utan att förklara varför och utan att det påverkade deras framtida 
omhändertagande. Något annat som diskuterades var samtycket från samboende. Det faktum 
att endast en av de gifta/sammanboende personerna gav sitt samtycke per telefon är en etisk 
frågeställning som diskuterades. Som en del i detta var det viktigt tillfråga båda parterna en 
gång till om de ville delta i intervjun, vid själva hembesöket, när båda parter var närvarande.

Resultat 
Tabell 1 innehåller statistik på insatser som enligt SoL 4 kap 1 § finns tillgängliga som stöd för 
anhöriga idag, både för februari 2014 (före projektet) och maj 2015 (efter projektet). Anhörig-
stödet riktar sig till de anhöriga som hjälper/stödjer någon närstående i det egna hemmet. Det 
är den närstående som är i behov av stöd och hjälp från sin anhörig som blir beviljad bistånds-
bedömd insats enligt socialtjänstlagen. Det innebär att även om syftet med insatsen är att ge 
anhörig avlastning, så är biståndsbeslutet beviljat till den som har ett omsorgsbehov. Att få en 
kontaktperson i anhörigstödsteamet är däremot ingen biståndsbedömd insats. Samtliga insat-
ser är emellertid lagstadgade enligt socialtjänstlagen. Dagverksamhet, växelboende, korttids-
vistelse och avlösning i hemmet utgår från 4 kap 1§ SoL medan anhörigstödets verksamhet har 
sin utgångspunkt från 5 kap 10 § SoL.
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Tabell 1. Antal gifta/sammanboende personer som var beviljade växelboende, av-
lastning i hemmet, dagverksamhet, korttidsvistelse och antal personer som har en 
kontaktperson i anhörigstödsteamet februari 2014 samt maj 2015.

1. Helt oberoende av hjälp liksom den de sambodde med (om något skulle hända med 
någon av dem skulle den andre parten klara sig själv). 

2. Helt oberoende men hjälper sin sambo (anhörigvårdare). 

3. Båda i paret är beroende av hjälp av varandra/stöttar varandra (om något skulle 
hända med någon av dem så skulle den andre parten var i behov av stöd och hjälp 
från någon annan).

4. Är helt beroende av hjälp av sin sambo (närstående).

Hembesök
Totalt var det 299 personer som deltog i intervjuer vid hembesök. Efter hembesöken kategori-
serades personerna, baserade på om någon i paret var beroende av hjälp från sin anhörig eller 
ej, vilket mynnade i fyra olika kategorier: 
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Tabell 2. Beskrivning av samtliga deltagare (N= 299).

Merparten av de intervjuade var äkta makar som bodde tillsammans. Majoriteten (knappt 
hälften) av dem är också helt oberoende, där båda parterna i hushållet klarar sig bra, och skul-
le göra så även om något skulle inträffa med den andre. Även om det i Tabell 2 ser ut som om 
kvinnor oftare är anhörigvårdare, och männen oftare är närstående, så är denna skillnad inte 
statistiskt säkerställd (Χ2=6,54, p = 0,088) när hela gruppen inkluderas i analyserna. De delta-
gare som har bedömts som anhörigvårdarna skattar emellertid sin hälsa som signifikant bättre 
(F=8,4, p < 0,001) och de är också signifikant yngre än övriga grupper (F=14,6, p < 0,001). 

Av de 70 personer som identifierades som anhöriga, 43 kvinnor och 27 män, och som gav 
mer eller mindre omfattande omsorgsinsatser till en närstående, önskade drygt hälften (41), 
30 kvinnor och 11 män, erhålla en kontaktperson i anhörigstödsteamet. Flertalet av dem har 
också valt att delta i anhörigstödets verksamhet.
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Kommentar anhöriga och närstående
Att ta på sig rollen som anhörigvårdare kan var ett mycket stort åtagande som inte alltid känns 
frivilligt utan ofta något som tillkommit i relationen på grund av sjukdom eller funktionsned-
sättning. De goda sidorna med att kunna hjälpa och stödja sin närstående ska emellertid inte 
underskattas och många anhöriga upplever det positivt att kunna hjälpa och stödja sin närstå-
ende. De gör det för att det känns naturligt att stötta sin partner och det fungerar bra. 

”Min man skulle inte klara sig själv. Jag lämnar honom någon timme när jag 
går och handlar, men aldrig någon längre stund. Jag är rädd att han ska trilla. 
Jag gör allt här hemma och hjälper honom med hygienen. Men så länge jag 
orkar så gör jag gärna det.”

Anhörigomsorg och offentlig omsorg skiljer sig åt på många sätt. Den offentliga omsorgen är 
inriktad på hjälpbehovet och olika former av omsorgsinsatser sätts in. Anhörigomsorgen byg-
ger främst på den personliga relationen och omsorgsinsatserna är det sekundära. Balansgången 
mellan den personliga relationen och omsorgsinsatser är svår för många. De anhöriga som 
upplever att stödinsatserna har blivit det centrala och personliga relationen blivit det sekundära 
har ofta ett stort omvårdnadsansvar för en närstående med betydande funktionsnedsättningar. 
De anhöriga som ger omfattande omsorgsinsatser riskerar att få en negativ inverkan på den 
egna hälsan både fysiskt och psykiskt.

”Jag hjälper min man flera gånger om dagen, ibland ropar han efter mig på 
natten. Minnet är borta, efter fem minuter kan han fråga samma sak igen. Det 
är inte alltid han känner igen sina barn. Jag orkar inte längre, vi behöver hjälp. 
Det kanske är lättare för någon utomstående att hjälpa min man. Han är så 
envis och det är svårt för mig att hjälpa honom.”

Det är ingen självklarhet att den anhörige vill ta ett omvårdnadsansvar och inte heller någon 
självklarhet att den som är behov av omvårdnad vill ha hjälpen ifrån sin anhörige. Det är vik-
tigt att komma ihåg valfriheten som gäller huruvida omvårdnadsinsatser ska genomföras i en 
parrelation. Det finns personer som av olika anledningar hellre tar emot hjälp från det offentli-
ga istället för den anhöriga.

”Vad har kommunen att erbjuda om man inte har sinnet i behåll? Jag vill inte 
att min fru ska sköta hela mig. Har jag inte sinnet i behåll så vill jag flytta till 
ett boende och min fru kan komma dit och hälsa på mig. Jag vill inte att hon 
ska behöva ta hand om mig och det är med omtanke till henne. Jag vill att hon 
ska ha det bra.”
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Skillnader mellan män och kvinnor
Eftersom projektet riktade sig främst till kommunens äldre medborgare och bland annat syf-
tade till att undersöka om det fanns skillnader mellan män och kvinnor avseende anhörigvård 
och anhörigstöd i den populationen så har följande analyser genomförts på de deltagare som 
var över 67 år. Det innebär att de barn/svärsöner/svärdöttrar med mera som deltagit i intervju-
erna, och som är under 67, inte har inkluderats i nedanstående analyser.

Tabell 3. Beskrivning av skillnader mellan män och kvinnor avseende hälsa, 
ålder och aktiviteter.

Männen är signifikant äldre jämfört med kvinnorna. Det kan också här noteras att gruppen 
närstående är signifikant äldre (medel 90,3, sd 3,0) jämfört med gruppen anhöriga (84,3, sd 
7,3) även när deltagarna < 67 år är exkluderade i analyserna (F= 14,55, p < 0,001). Det innebär 
att ålder och kön samvarierar i förklaringen till de olika indelningarna. Det är fler män uppger 
att de är, eller har varit, aktiva i någon form av frivilligarbete-/aktivitet (2=12,6, p = 0,012) då 
ofta i olika typer idrottsföreningar.

Kommentar hälsa och aktivitet
Många av de som deltagit i projektet har varit självständiga i sin vardag och uppgett att de har 
en bra livskvalitet. En stor del av de äldre uppgav att de hade ett ganska gott eller mycket gott 
allmäntillstånd. Intervjuerna gav intryck av att dessa pigga äldre har en genuin livslust. De var 
engagerade, intresserade och hade ofta ett väl fungerande socialt nätverk som de fanns stöd i. 

”Har tidigare varit mycket aktiv i Hallby men det slutade jag med när jag fyll-
de 85 år. Det är därför jag är så pigg, att jag varit aktiv under många år.”
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Kommentarer som i relation till min ålder så är jag pigg eller jag mår förvånansvärt bra var 
inte ovanliga. Personerna som uppgav att de hade ett mycket gott eller ganska gott allmäntill-
stånd satte det inte synonymt med frånvaro av krämpor. Visst hade många av dem krämpor i 
form av nedsatt ork, dåliga knä, försämrad hörsel och syn, yrselbesvär m.m. men trots detta så 
upplevde de ett bra liv. 

”Jag har det bra egentligen utifrån min ålder. Jag har hjärtsvikt som gör att jag 
inte kan anstränga mig så mycket, då räcker inte luften till. Balansen är dålig. 
Jag brukar gå en liten runda varje dag, det blir inte så långt. Sen tränar jag i 
trappuppgången, går upp till vinden och ner till källaren.”

Det är ingen nyhet att fysik aktivitet är viktigt för hälsan men de äldre deltagarna ger ändå 
budskapet en djupare innebörd, som handlar om ett långsiktigt livsval där rörelse är en natur-
lig del i vardagen. Det handlar också om att fortsätta engagera sig och att hålla de sociala re-
lationerna vid liv. Många av de som blivit intervjuade har varit och/eller är fortfarande aktiva 
i någon form. Flertalet är och/eller har varit engagerade i exempelvis kyrkan, idrottsföreningar 
eller olika former av kamratföreningar som t.ex. Frimurarna. Många har också ett aktivt sam-
hällsengagemang och följer med i vad som händer i världen, några har varit engagerade inom 
politik och några engagerade i välgörenhet. 

”Jag brukar hjälpa mina barnbarn med läxorna. De ämnen jag gillar bäst 
är matte, fysik och kemi. De säger att jag förklarar bättre än lärarna. Sen är 
det bra för mig att hålla hjärnan igång. Jag löser sudoku, korsord och spelar 
bridge. Jag är medlem i Odd-Fellow och sjunger i kör. Är medlem i Hallbys 
idrottsförening och friluftsfrämjandet, inte lika aktiv medlem längre. Jag har 
klarat av sorger och svårigheter i livet tack vare att jag är så aktiv. Vi har en 
sommarstuga i Bohuslän och en andelsstuga i fjällen, jag åkte utför senast i 
vintras.”
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Efterfrågat stöd
Män var signifikant oftare närstående medan kvinnorna oftare var anhörigvårdare när endast 
de äldre deltagarna inkluderades i analyserna (Χ2=7,96, p = 0,049).  Det var också signifikant 
fler kvinnor som önskade fortsatt kontakt på något sätt ((Χ2=7,28, p = 0,026) vilket då ter sig 
ganska naturligt. 

Tabell 4. Beskrivning av skillnader mellan män och kvinnor 
avseende stöd till anhöriga

Det efterfrågade stödet skiljer sig också mellan män och kvinnor. Kvinnor efterfrågar 
signifikant oftare avlösning av olika slag (t.ex. korttidsvistelser för deras närstående, 
växelboende, dagverksamhet) och samtalsstöd, det vill säga någon att ringa och tala med 
(Χ2=22,8, p = 0,014).
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Kommentar efterfrågat stöd
Många av de som deltagit i projektet har inte haft någon, eller ytterst lite, kunskap om att det 
finns anhörigstöd i kommunen och att verksamheten är lagstadgad. Väldigt många har uppgett 
att det känts bra att få information om anhörigstödet och andra verksamheter inom äldre-
omsorgen. 

”Jag tycker att det var mycket bra med detta besök. Att få information om 
hemtjänst, service-Ellen, resurspersonerna och anhörigstöd.”

Många har efterfrågat kunskapen om att få veta vart man ska vända sig och hur man ska göra 
för att ansöka om hjälp om behovet skulle uppstå. Det upplevs som en bra trygghet att i förväg 
känna till vilka rättigheter man har som äldre medborgare, om behov av hjälp och stöd skulle 
uppstå. 

”Kommunen är svår att förstå sig på. Hur det är upplagt och vad man kan få 
för hjälp. Det är en svår verksamhet och svårt att veta hur det fungerar. Det 
har varit bra att ha fått lite information och nu vet vi vart vi kan vända oss om 
vi behöver.”

Flera av de intervjuade hade svårt att svara på frågan – Om ni skulle behöva stöd i form av 
anhörigstöd från kommunen, hur skulle ni vilja att det stödet såg ut? En anledning till att 
det kändes svårt att svara på frågan var att de inte befann sig i den aktuella situationen. De 
personer som själva hade upplevt anhörigomsorg, för egen del eller i deras närhet, hade lite 
lättare att svara på frågan om vilken form av anhörigstöd som efterfrågas. En synpunkt som 
kom fram var vikten av att lyssna till de anhöriga, ta tillvara deras kunskaper och göra dem 
delaktiga i de beslut som ska tas. 

”Jag tycker att man ska lyssna mer på anhöriga som ser på situationen på 
ett annat sätt. De äldre säger självklart att de vill bo hemma och det är en 
naturlig sak att säga. Men jag vet flera anhöriga som har fått kämpa för att 
deras närstående ska få flytta till äldreboende, då de ser att det inte fungerar 
hemma. Sedan när de väl flyttat in på äldreboende så trivs de så bra. Men det 
är synd om de anhöriga som måste kämpa så, att de inte lyssnas på mer.”

Vikten av att anhöriga får direkt hjälp i form av insatser genom hemtjänsten har lyfts fram av 
flera av deltagarna som ett viktigt anhörigstöd. Många anhöriga känner att de har ett stort 
helhetsansvar för sin närstående och att då bli avlastad i form av praktiska saker som exem-
pelvis städ, tvätt och inköp är ett efterfrågat anhörigstöd. Insatser från hemtjänsten kan ge 
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utrymme till återhämtning för anhöriga och mer tid till ett socialt umgänge där relationen får 
vara i fokus. 

”Jag tycker att det är viktigt med maten. Att anhörigvårdare får hjälp med 
maten. Som anhörig har man säkert full upp och det kan vara lätt hänt att de 
glömmer bort att äta ordentligt. Äter de inte som de ska så fallerar allt.”

Samtalsstöd är också något som flera anhöriga efterfrågar, speciellt om deras närstående har 
kognitiv svikt och nedsatt insikt i sitt hjälpbehov. Samtalsstödet som efterfrågas är inte av 
behandlande och terapeutisk karaktär utan ett samtal där den anhörige får möjlighet att pratat 
enskilt om hur hon/han har det eller med andra i liknande situation. Med andra ord ett samtal 
där den anhörige får bli sedd, lyssnad på och bekräftad och där någon frågar efter hur den 
anhöriga mår och ges möjlighet att få sätta ord på tankar, känslor och upplevelser. 

”Det är viktigt att båda mår bra. Har man en anhörig som man inte kan prata 
med så är det viktigt att man kan få det stödet, någon att prata med. Sen är 
det bra att veta vart man ska vända sig, om man kan få hjälp med det.”

Majoriteten av dem som varit anhörigvårdare och som har tackat ja till fortsatt kontakt har 
varit kvinnor. Det är också en majoritet kvinnor som efterfrågat samtalsstöd, även om ett fåtal 
män har efterfrågat detta.  Alla anhörigvårdare har haft gemensamt att de uppskattat att få 
information om vilken hjälp och stöd som finns att tillgå samt vem de kan kontakta om de har 
frågor eller önskar ansöka om hjälp och stöd i någon form. En del av dem vittnar om en känsla 
av ensamhet i sitt åtagande och att det känns skönt att veta vart man kan vända sig för att få 
hjälp eller någon att prata med. 

”Min fru har en demenssjukdom och jag kan inte lämna henne ensam. Jag 
hjälper min fru med allt, all omvårdnad, hygien, påklädning och måltider. Sen 
tar jag hand om huset, trädgården, inköp och matlagning. Det skulle vara bra 
att ha någon att ringa till om man känner sig villrådig.” 

Att underlätta och avlasta de anhöriga i deras situation är av stor betydelse enligt de tillfråga-
de, i syfte att undvika ohälsa och utbrändhet och för att förbättra livskvaliteten. Samtalsstöd, 
hemtjänstinsatser och avlösning med möjlighet till egen tid och återhämtning är alltså viktiga 
förebyggande insatser både ur ett individuellt och ett samhälleligt perspektiv. 
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Kommentarer om självständighet
Många av de intervjuade klarade sin vardag självständigt utan något direkt stöd eller hjälp 
från annan person. Självständighet och att klara sig själv så långt det är möjligt är viktigt för 
de flesta och det är först när de äldre inte längre själva klara av vardagssysslorna som tankar 
om hjälp och stöd efterfrågas. 

”Jag gör det mesta i hemmet och jag tycker att det går bra. Det är roligt att ha 
att göra, man vill klara sig själv så länge det går.” 

Flera uppgav också att de klarar sig bra i vardagen tack vare att de stöttade varandra. Flera 
äldre har berättat om olika strategier de har vidtagit för att klara av vardagen samt möjliggö-
ra för sig själva att behålla sin självständighet så långt det är möjligt. En del har valt att sälja 
villan och flytta till en mer anpassad lägenhet med närhet till affärer, kommunikationer och 
vårdcentral. 

”Vi delar på sysslorna. Varannan dag lagar vi mat och vi turas om att städa 
också. Bilen kör vi varannan dag för att ingen av oss ska komma ifrån 
bilkörningen.”

Flera av de män och kvinnor som intervjuats uppgav att ju äldre de blivit, desto mer har de 
som par delat på vardagssysslorna för att klara vardagen och för att förbli självständiga. Det 
var till exempel många män som uppgav att de nu lagar frukost och dammsuger. De antyd-
de att uppgifter som tidigare främst har utförts av den ena partnern, nu på grund av nedsatt 
funktionsförmåga hos den ena eller andre, har bytt utförare. Sysslorna i hemmet fördelas mer 
baserat på ork och funktionsförmåga.

”Det går bra. Min fru är nästan blind, hon vill göra mycket men kan inte på 
grund av synen. Vi håller oss flytande. Jag kunde inte laga mat innan men nu 
har jag lärt mig det. Hon berättar hur jag ska göra.”

Kommentarer till projektets syfte och resultat
Målet var att öka kunskapen hos kommunens äldre medborgare om rätten till anhörigstöd och 
att erbjuda ett individanpassat stöd om behov och önskemål finns och genom att 150 hembe-
sök har genomförts och ytterligare 50 par (gifta/sammanboende) som tackat nej till hembesök 
har fått information hemskickat så är målet till viss del uppnått. Dessa personer har, förutom 
ökad kunskap om kommunens anhörigstöd, även fått ökad kunskap och information om 
kommunens äldreomsorg. De har också fått kontaktuppgifter till projektledare och anhörig-
konsulent med en uppmaning att höra av sig om de har frågor och funderingar och/eller om 
de önskar råd/stöd längre fram. Det framkom dock tydligt att spridning av information om 
kommunens anhörigstöd är mycket viktigt. Det var i studien påfallande många som klarade sig 
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själva men det stöd som efterfrågades var information och kunskap och att få reda på vart de 
kan vända sig när behov av hjälp och stöd uppstår. Flera av de äldre deltagarna uttryckte det 
också som bra att få en ökad kunskap om kommunens anhörigstöd och äldreomsorg genom 
detta projekt. De uttryckte en trygghet i att ha erhållit information om vart de kan vända sig 
med frågor och funderingar eller om behov av stöd/hjälp uppstår. Det känns bra att kommu-
nen tänker på oss och det här var ett trevligt initiativ är typiska och uppmuntrande kommenta-
rer som framkommit under projektets gång. Att kunskap och information ger trygghet är ingen 
nyhet utan det påvisas gång på gång (Boström 2014). Att ge information och ökad kunskap 
är ju ett relativt enkelt och billigt redskap för att öka tryggheten bland de äldre medborgarna. 
Det är då viktigt att det är begriplig och relevant information. Det finns många anhöriga som 
hjälper/stödjer någon närstående i mer eller mindre omfattning och även om önskan att klara 
sig själv är stor så är de viktigt att nå anhöriga i ett tidigt skede. Det förebyggande arbetet med 
att sprida information och öka kunskapen hos våra äldre medborgare är alltså en viktig del i 
anhörigstödet. Frågan är hur det ska ske? 

Projektgruppen resonerade mycket om detta och kom fram till att utskick till samtliga 
personer i kommunen i en viss ålder, till exempel 85 år, skulle vara en bra möjlighet. Svårighet-
en är att hitta en lämplig ålder för utskick. Förebyggande hembesök erbjuds på flera ställen i 
landet (Michaeli mfl. 2010) och då är det ofta 75 år som är gränsen för att erbjudas ett besök. 
Eftersom många (de flesta) 75-åringar är pigga och helt oberoende av hjälp, så kan det vara 
svårt att ta till sig den information som kommer, och när behov väl uppstår, kanske flera år 
senare, så är information både föråldrad och bortglömd. Även om många äldre medborgare 
har goda datakunskaper och är vana att söka information via hemsidor så finns det samtidigt 
en stor andel som inte har dator och/eller är vana att söka information genom webbaserade 
sökfunktioner. Många av de äldre deltagarna har haft svårt att svara på frågan om vilken form 
av anhörigstöd och/eller hjälp från kommunen de skulle önska om behovet uppstår, eftersom 
de ännu inte befinner sig i den situationen. Med andra ord så är det först när man befinner sig 
i en viss situation som man känner att man inte längre mäktar med själv, som man vänder sig 
till kommunen och efterfrågar stöd/hjälp. Då är det viktigt och upplevs som en trygghet att ha 
grundläggande kunskap om hur kommunens verksamhet fungerar och vilken hjälp som kan 
erbjudas. 

Det är också ett stort steg för många anhöriga att vända sig till någon utomstående för att 
be om hjälp och stöd och många drar sig för detta ända in i det längsta. I detta projekt har 
tankar som att ”det går nog bra” och ”jag kämpar på ett tag till” framkommit, och de är inte 
ovanliga. Den uppsökande verksamheten i projektet har i dessa fall fungerat som en bra första 
kontakt med kommunen. Deltagarna har upplevt det som positivt att få en personlig kontakt 
och det är ett bra första steg till att ta mot hjälp och stöd som anhörig. Genom att identifiera 
och erbjuda hjälp och stöd till anhöriga i god tid så kan kommunen förebygga psykisk och 
fysisk ohälsa (Socialstyrelsen 2014b). Uppsökande verksamhet är också en del av kommunens 
arbete, som ger stora vinster till både anhöriga och samhället. Ett bra stöd i ett tidigt ske-
de kan förebygga stress, sjukdom och funktionsnedsättning hos anhöriga vilket innebär att 
kommunen på sikt får fler välmående medborgare som inte är i behov av vård- och omsorgsin-
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satser. Någon form av uppsökande verksamhet bör således finnas tillgänglig. Det kan, som 
tidigare nämnts, handla om information som skickas ut per post, med erbjudande om person-
lig kontakt ifrån anhörigstödteamet. 

Det praktiska utfallet av projektet är att Jönköpings kommun (äldrenämnden) nu har tagit 
beslut om att alla som fyller 85 år erhåller information (samma som i projektet fast uppdate-
rad) samt erbjudande om ett hembesök. Uppföljning kring detta pågår. 

Utveckling av det stöd som finns
Deltagarna efterfrågade även olika typer av aktiviteter eller former av stöd, varav de flesta av 
dem redan finns tillgängliga i kommunen. De aktiviteter och stödformer som finns kan dock 
utvecklas i syfte att möta de individuella önskemål som finns. Det är till exempel flera av 
deltagarna som efterfrågar samtalsstöd. Det finns idag redan olika samtalsgrupper, som till 
exempel När mår man bra som anhörig men de pågår inte kontinuerligt. Ett alternativ skulle 
kunna vara att skapa en fortsättande samtalsgrupp som pågår så länge det finns behov, och så 
länge som man är anhörig. En sådan grupp skulle kunna fungera som en ”ventil” och låta del-
tagarna diskutera hur de har de och fungera som stöd för varandra. I en sådan grupp skulle det 
fortlöpande ske en påfyllning i gruppen samtidigt som vissa avslutar sitt engagemang, när de 
inte längre är anhöriga. Det skulle vara att föredra om gruppen inkluderar cirka åtta deltagare. 
Varje grupp bör ha en samtalsledare som håller i det och som förbereder samtalsämne om det 
inte uppkommer något spontant. Dessa samtalsgrupper kan vara ett alternativ till hembesök 
från anhörigstödsteamet.  

Det stöd som de flesta efterfrågade var ”direkt hjälp”, det vill säga hjälp med städning, mat-
lagning, tvätt, inköp och så vidare. Även om de anhöriga har den funktionella förmågan att 
utföra dessa aktiviteter så upplever de dessa aktiviteter som stressande. Genom att få hjälp med 
olika dagliga aktiviteter så skulle de bli avlastade och ges mer tid och ork till deras närstående. 
Avlösning i hemmet finns som stöd, men det som dessa personer efterfrågar är egentligen hem-
tjänstinsatser, där beslutet riktas till de anhöriga. Genom att erbjuda denna möjlighet skulle 
även de anhörigas situation lyftas och synliggöras på ett annat sätt. Det kräver ett annorlunda 
synsätt vid bistånds-bedömningar, där inte enbart den funktionella förmågan bedöms. 

Skillnader mellan män och kvinnor
Det visade sig att det inte fanns särskilt många skillnader mellan män och kvinnor. När enbart 
de äldre deltagarna inkluderades i analyserna så framkom det att kvinnor oftare var anhöriga 
och män närstående. Detta resultat bör emellertid ses i ljuset av vem som är äldst i relationen, 
vilket oftast är männen. Resultaten visar nämligen samtidigt att närstående är signifikant 
äldre än anhöriga, och att det egentligen är åldern som avgör i vilken kategori de hamnar. 
När analyser som kontrollerar för ålder genomfördes så försvann skillnaden mellan män och 
kvinnor. Viss skillnad fanns i efterfrågat stöd, där kvinnor oftare efterfrågade avlösning och 
samtalsstöd, men siffrorna är små. Det är inte heller så märkligt att kvinnor efterfrågar avlös-
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ning eftersom de oftare var anhöriga. Det är också känt sedan tidigare att kvinnor oftare har 
behov av att samtala och på så sätt erhålla stöd. Med tanke på dessa resultat så verkar det som 
om det stöd som finns tillgängligt i kommunen i dag möter behoven ganska väl, men de skulle 
kunna utvecklas till att bli lite mer flexibla. Det är också viktigt att vara lyhörd för männens 
behov av stöd när behovet uppstår eftersom de i den här studien hade svårt att uppge vilken 
typ av stöd de önskade. 

Slutsatser
Projektet gav en ökad trygghet för deltagarna i den ökade kunskapen om vart de kan vända 
sig vid behov och kontakt med Anhörigstödssteamet i de fall det var relevant. Denna ökade 
kunskap kommer också att falla alla 85-åringar i kommunen till gagn genom utskick och er-
bjudande om hembesök. Samtidigt erhöll kommunen ökad kunskap om äldre medborgare och 
det faktum att de flesta faktiskt klarar sin vardag självständigt även önskar att fortsätta vara 
självständiga. Det stöd som deltagarna efterfrågar liknar mycket det stöd som redan finns till-
gängligt i kommunen, vilket antyder att det inte krävs utveckling av nya former, utan snarare 
utveckling av befintliga.

9
. 

U
P

P
S

Ö
K

A
N

D
E

 V
E

R
K

S
A

M
H

E
T

 O
C

H
 A

N
H

Ö
R

IG
S

T
Ö

D



172 | 10 FÖRBÄTTRINGAR

Referenser
Boström, M., Ernsth Bravell, M., Lundgren, D., Björklund, A. (2013). Promoting sense of 
security in old-age care. Health 5 (6A2): 56-63.

Boström M. (2014). Trygghet för äldre – på vems villkor. Avhandling. Forskarskolan Hälsa 
och Välfärd, Hälsohögskolan i Jönköping. 

Berleen, G. (2013). Bättre hälsa hos äldre! Statens folkhälsoinstitut 2003:41. 

Eriksson, H., Sandberg, J., Holmgren, J., Pringle, K. (2013). His helping hands—adult daugh-
ter’s perceptions’ of fathers with caregiving responsibility. European Journal of Social Work, 
2013, Vol.16(2), p.235-248.

Gough, R. Renblad, K. Söderberg, E & Wikström, E. (2011). Anhörigstöd – ett helt annat sätt 
att tänka. Kalmar: Fokus-Rapport 2011:1. 

Jegermalm, M. Malmberg, B & Sundström, G (2014). Anhöriga äldre angår alla. Kunskapsö-
versikt 2014:3. Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Johansson, L. (2009). Kvinnligt, manligt och mänskligt på äldre dar. Äldre i Centrum, nr 1, 
2009, sid 6-7. 

Karp, A., Wånell, S-E., (Stiftelsen Äldecentrum), Lagerin, A. Rydeman I-B, Sherman, H., 
Söderhielm, S., Törnqvist, L. (CeFAM) (2010). Hälsosamtal med 75-åringar i Stockholms läns 
landsting. Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:11 ISSN 1401-5129.

Matheny, G. (2013). Att utveckla anhörigstöd. Lund: Studentlitteratur. 

Michaeli, I., Gustafsson, K.,Tillberg Mattson, K. (2010). Utanför upptrampade stigar. En 
studie av förebyggande hembesök hos äldre i Gävleborg. FoU-rapport 2010:6, FOU Välfärd 
Region Gävleborg.

Nolan, M. (2015). Understanding Family Care: Building on the past to inform the future. Fö-
redrag på 6th International Carers Conference, Gothenburg, Sweden, 5 September, 2015.

Sand. A (2014). ”Det handlar också om tid och pengar”. Anhörigomsorg, försörjning, lagar. 
Kunskapsöversikt 2014:2. Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Szebehely, M. (2013). Omsorgmönster bland kvinnor och män, i Szebehely och Gunnarson 
(red.) Genus i omsorgens vardag, II uppl., Gleerups, Stockholm. 

9
. 

U
P

P
S

Ö
K

A
N

D
E

 V
E

R
K

S
A

M
H

E
T

 O
C

H
 A

N
H

Ö
R

IG
S

T
Ö

D



173 Dialogen en l ångsiktig strategi för att utveckl a en innovativ sammanhållen och hållbar socialtjänst

Socialstyrelsen (Ernsth, M., Gustafsson, G.). (1998). Kartläggning av avlösning och växelvård. 
Rapport 98:5 i serien Äldreuppdraget, Socialstyrelsen, Stockholm. 

Socialstyrelsen (2002). Anhörig 300 – slutrapport. Socialstyrelsen, Stockholm.

Socialstyrelsen (2008). Hjälpmönster bland de allra äldsta. Faktorer som påverkar informellt 
och formellt hjälpmönster bland de allra äldsta. Dokumenttyp: Underlag från experter (Marie 
Ernsth Bravell), Socialstyrelsen, Stockholm.

Socialstyrelsen (2009). Kommunernas anhörigstöd – slutrapport. Socialstyrelsen, Stockholm.

Socialstyrelsen (2012). Anhöriga som ger omsorg till närstående – omfattning och konsekven-
ser. Socialstyrelsen, Stockholm.

Socialstyrelsen (2013). Stöd till anhöriga – vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 
kap. 10 § socialtjänstlagen. Socialstyrelsen, Stockholm.

Socialstyrelsen (2014a). Stöd till personer som vårdar och stödjer närstående. Slutrapport. 
Socialstyrelsen, Stockholm.

Socialstyrelsen (2014b). Förebyggande hembesök hos äldre.  Socialstyrelsen samman-fattar 
systematiska översikter – effekter av metoder i socialt arbete 2014-07-16. Socialstyrelsen, 
Stockholm.

Winqvist, M. (2010). Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd. Nationellt 
Kunskapscentrum Anhöriga (NKA), Kunskapsöversikt 2010:2, NKA, Kalmar.

Wånell, S-E, Lennartsson, C. & Agahi, N. (2012). Äldres personers hälsa och livssituation. 
Äldrecentrum 2012:8, Rapport, Äldrecentrum, Stockholm. 9

. 
U

P
P

S
Ö

K
A

N
D

E
 V

E
R

K
S

A
M

H
E

T
 O

C
H

 A
N

H
Ö

R
IG

S
T

Ö
D



174 | 10 FÖRBÄTTRINGAR

8
. 

U
P

P
S

Ö
K

A
N

D
E

 V
E

R
K

S
A

M
H

E
T

 O
C

H
 A

N
H

Ö
-

R
IG

S
T

Ö
D



175 Dialogen en l ångsiktig strategi för att utveckl a en innovativ sammanhållen och hållbar socialtjänst

10
. 

M
IG

R
A

T
IO

N
 O

C
H

 B
E

M
Ö

TA
N

D
E

Kapitel 10

Migration och bemötande
Ulrika Börjesson, Elin Ekström och Ann Britt Karlsson

Under 2015 steg antalet ensamkommande barn och unga som anlände till 
Sverige markant. Oroligheter i vår omvärld fortsätter att skapa ökade flyk-
tingströmmar och antalet människor som kom till Jönköping steg betydligt. 
För att möta nya och ökade behov genomgick Socialtjänsten och berörda 
instanser omfattande förändringar i organisering av mottagandet. Det här 
arbetet är i ständig förändring. För att följa detta arbete och för att kunna 
tillvarata erfarenheter och kunskaper, initierades våren 2016 ett forsknings-
projekt där tre personer (kapitelförfattarna) kopplades till projektet. Under 
två år ska vi följa arbetet med ensamkommande barn och unga, för att 
dra lärdomar och insikter från arbetet. Framförallt ska mottagandefrågor 
fokuseras och analyseras sett ur dessa barns och ungas perspektiv . Det finns 
ett nationellt intresse för detta, likaså ett internationellt då världen i stort är 
i förändring. I detta kapitel belyser vi bakgrunden, nuläget och frågorna i 
fokus för denna forskning.



176 | 10 FÖRBÄTTRINGAR

10
. 

M
IG

R
A

T
IO

N
 O

C
H

 B
E

M
Ö

TA
N

D
E

Inledning
Under 2015 var det en extrem expansion av antalet asylsökande ensamkommande barn och 
ungdomar (EKB) som kom till Sverige och togs emot i det lokala mottagandet i landets kom-
muner. Den svåra flyktingsituationen märktes markant i Jönköping. Under år 2015 kom det 
med flyktingströmmen över 680 nya kommuninvånare till Jönköping, varav 337 asylsökande 
ensamkommande barn, 350 asylsökande vuxna och familjer till ankomstboendeplatser åt 
Migrationsverket, samt 145 tillfälligt placerade ensamkommande barn. Den extrema expan-
sionstakten och förändringstrycket på organisationen kan jämföras med att det under 2014 
anvisades totalt 46 barn till Jönköpings kommun. Den stora ökningen av flyktingar påverkar 
hela kommunen och dess socialtjänst. 

I Jönköpings kommuns strategiska ställningstaganden beslutades under sommaren 2015 
att behålla ansvaret för ensamkommande barn och unga i kommunen, och t.ex. inte öppna 
upp för privata utförare av Hem för vård och boende (HVB) som många andra kommuner 
gjorde. Detta för att säkra att ensamkommande barn (under 18 år) som anvisas till Jönköpings 
kommun får ett gott mottagande och integreras i kommunen med individanpassad vård och 
omsorg utifrån varje enskilt barns behov och förmågor. I socialtjänstens verksamheter för 
ensamkommande barn har ansvariga i olika funktioner arbetat intensivt för att kunna ta emot 
barnen, möta deras omedelbara behov och rätt till stöd. I snabb takt förstärktes myndighets-
utövningens funktioner, startades nya hem för vård eller boende (HVB), rekryterades familje-
hem och personal. Under loppet av sex månader startades 11 HVB-hem upp, ett hem brukar 
vanligtvis ta tre månader att starta. 

Under våren 2016 initierades ett kommunfinansierat följeforskningsprojekt, inom ramen för 
DIALOGEN, där tre forskare är aktiva (kapitelförfattarna). Projektet är knutet till kommu-
nens arbete med ensamkommande barn. Under 2016 har vi gjort en förstudie och en nulägesa-
nalys av hur socialtjänstens mottagande ser ut i Jönköpings kommun. Arbetet ligger till grund 
för en fortsatt studie om det lokala mottagandet av ensamkommande barn. I en studie kommer 
vi 2016-2018 att med utgångspunkt i barnens och ungdomarnas perspektiv studera och analy-
sera barnens upplevelse av hur de mottagits i Jönköping samt den förändrade situationen och 
organiseringen av arbetet för dessa barn och unga med Jönköpings kommun som exempel. Vi 
har besökt tio av de HVB-hem som kommunen driver i egen regi och deltagit i möten, med 
verksamhetens ledning, personal och politiskt ansvariga. Under hösten 2016 planeras fortsat-
ta aktiviteter att initieras, se tabell nedan. Förutsättningarna för projektet med förankring i 
kommunens organisation kommer att ge en värdefull insikt i en unik samhällssituation, utifrån 
ett organisations- såväl som ett individperspektiv. Genom det här bidraget kommer studien att 
kunna tillföra avgörande kunskap för fortsatt planering både lokalt kommunalt och nationellt 
med socialpolitiska reformer.
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Bakgrund
Den svåra flyktingsituationen märktes markant i Jönköping. Från januari 2015 och fram till 
november 2016 har 367 ensamkommande barn (flickor/pojkar) tagits emot i socialtjänstens 
verksamheter och 11 nya hem för vård och boende (HVB)i egen regi startats upp. Hela verk-
samheten har under detta första år varit stadd i ständig förändring och expanderat kraftigt. 
För att möta den höga volymen av anvisade barn har ansvarig ledning snabbt rekryterat 
personal och startat boende med mycket kort varsel. Totalt öppnades 11 HVB-hem i egen regi 
med kort framförhållning. Personalrekryteringen har skett löpande och idag arbetar ca 225 
medarbetare med att erbjuda hemlika och trygga förhållanden för ca 350 barn. Andelen tim-
vikarier och månadsanställda är hög i jämförelse med andra verksamheter inom Individ- och 
familjeomsorgen. Det stora antalet nya kommuninvånare, ensamkommande barn och ungdo-
mar, har inneburit stora påfrestningar. Men samtidigt har detta inneburit att ledningen och 
personalen skapat handlingsutrymmet som krävts för att på nya sätt kunna organisera arbetet 
på bästa möjliga sätt för att möta barnens akuta behov av skydd och boende. I våra samtal 
med ledningen, personalen i myndighetsenheten och på HVB under tiden för nulägesanalysen 
april-maj 2016 och i möten med de förtroendevalda i socialnämnden förmedlar merparten 
känslan av att de medverkat i ett mycket utmanande men meningsfullt arbete där konkreta 
praktiska frågor tagit större delen av tiden men där också återkommande möten medvetet 
ägnats åt samtal om vilka värden som ska värnas och vägleda ställningstaganden i olika väg-
val. Det har varit både ett krävande och berikande organiserande genom för att finna möjliga 
lösningar i denna nya och omfattande verksamhet! 

Fortfarande är det en stor påfrestning för alla i hela organisationen och där ledningsfunktio-
nen är särskilt utsatt. Inledningsvis var fokus på att mobilisera personal, lokaler och resurser 
för mottagandet samt att finna akuta lösningar på behovet av ständigt fler boendeplatser 
och klara det inledande mottagandet. Organisatoriskt inrättades först verksamheten för 
ensamkommande barn den 1 november 2015, som ett nytt område inom Individ- och famil-
jeomsorgen.  Verksamheten bedömdes dock vara så omfattande att organiseringen som ett 
område inom IFO är otillräcklig för att möta nuvarande och kommande behov inom området. 
Därför inrättades den 1 maj 2016 en helt ny funktion inom socialförvaltningen med ansvar 
för individ- och familjeomsorg för ensamkommande barn, innefattande boenden samt myndig-
hetsutövning.  Inom funktionen hanteras därmed allt arbete med mottagandet av de ensam-
kommande barn som anvisas av Migrationsverket, utredningar samt placeringar av barnen i 
familjehem, i kommunens egna HVB eller externa HVB. 
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Verksamhetens utgångspunkter 
Värdegrundsfrågorna är ständigt närvarande och helt centrala i organiseringen av denna nya 
verksamhet. Dessa återkommer ständigt i kommunikationen med verksamheten. Den värde-
grund som alla i verksamheten ska ta sin utgångspunk i finns i portalparagrafen i Socialtjänst-
lagen (2001:453): 

”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och 
aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande 
till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att 
frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall 
bygga på respekt för människornas självbestämmande och integritet.” 

Ansvariga politiker och förvaltningsledningen fastställde i juni 2015 några bärande strategiska 
ställningstaganden i mottagandet av ensamkommande barn och unga i Jönköpings kommun. I 
presentation av funktionschefen för EKB 2016-03-13 framkommer att: 

• att barn/ungdomar som anvisas till Jönköpings kommun får gott mottagande och 
integreras i vår kommun

• att barn/ungdomar får den vård och omsorg som är anpassad utifrån varje enskilt 
barns behov och förmågor

• att kommunen utvecklar boendeformer med personalkompetenser utifrån 
behov som framkommer

• att kommunen arbetar kostnadseffektivt med statliga ersättningar som kommunen 
erhåller genom mottagandet

I verksamhetsplan 2016, Ensamkommande barn i Jönköpings kommun liksom i andra besluts-
dokument samt i de möten med förtroendevalda i socialnämnden, med socialtjänstens och 
funktionens ledning, chefer och personal på HVB, betonas genomgående att oaktat det extre-
ma tempot och den stora volymen i mottagandet så får detta inte innebära att kvalitén eller 
något av de ensamkommande barnens behov, förmågor eller rättigheter åsidosätts. Varje barn 
har rätt att få samma kvalitet på tjänster och insatser som alla andra kommuninvånare och det 
är normaliseringsprincipen som gäller. I Verksamhetsplanen för 2016 (s 6) uttrycks följande 
sex mål sett ur ett medborgarperspektiv:
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• Barnens känsla av sammanhang/ Barnens förmåga och resurser ska tillvaratas och 
leda till att verksamheternas kvalitet och innehåll förbättras.

• God samverkan med ideella organisationer och föreningar

• Väletablerad förvaltnings-, region- och kommunövergripande samverkan

• Systematiskt integrationsarbete där varje barns behov tillgodoses.

• Tydlig definiering av integration 2016

• Implementering av barnkonventionen

En långsiktig utvecklingsstrategi
Verksamheten för ensamkommande barn liksom alla annan socialtjänst i Jönköpings kommun 
omfattas av DIALOGEN – En långsiktig utvecklingsstrategi för en innovativ sammanhållen 
och hållbar socialtjänst 2012-2018. Strategins syftar till att utveckla ett ledningssystem och 
arbetssätt som utgår från medborgarens perspektiv och fokuserar på verksamhetens kvalitet 
genom att bland annat fånga upp och utnyttja medarbetarnas idéer och kompetens i ett syste-
matiskt förbättringsarbete. DIALOGENS vägledande ledningsförklaring för all i socialtjänst 
sammanfattas på följande sätt: 

”Vi utgår från medborgarens egen förmåga och resurser för att främja hälsa. Det 
vi tillsammans åstadkommer ska upplevas som meningsfullt, hanterbart och be-
gripligt. Ska vi kunna stärka medborgarens egna förmåga och resurser behöver 
vi utveckla en socialtjänst som arbetar innovativt, sammanhållet och hållbart.” 

Den praktiknära deltagarbaserade följeforskningen efterfrågas för att få fördjupad kunskap 
om socialtjänstens nytta för kommunens invånare/ medborgaren. DIALOGEN:s övergripande 
mål är att ”medborgaren har makt (empowerment) över sin situation och att professionella 
behärskar medel/metoder för att den enskilde ska nå detta mål”. Det övergripande framåtsyf-
tande arbetet i DIALOGEN ska sammantaget leda till ett perspektivbyte.

Detta innebär också för medverkande i alla processer att beakta sådana faktorer som kan 
främja den enskildes medverkan, inflytande och egenmakt i sin livssituation (empowerment) 
samt känsla av sammanhang (KASAM). Antonovsky utvecklade på 1970-talet konceptet 
KASAM efter studier av vad som främjar människors upplevelse av hälsa samt faktorer som 
påverkar människors stresshantering. Hälsan främjas av det som är av sådan betydelse att det 
gör tillvaron mer meningsfull, begriplig och hanterbar, termer som sammanfattar faktorer 
som stärker den enskildes känsla av sammanhang. För att kunna främja en människas hälsa 

10
. 

M
IG

R
A

T
IO

N
 O

C
H

 B
E

M
Ö

TA
N

D
E



180 | 10 FÖRBÄTTRINGAR

förutsätts också, vilket Antonovsky också beskriver, en holistisk syn på människan, att se hela 
människan i hennes hela livssammanhang (Antonovsky, 1991). 

Barns och ungas hälsa främjas också av delaktighet och inflytande i sin livssituation (Wen-
nerholm Juslin & Bremberg, 2004).

Nulägesanalys efter besök på HVB,  
myndighetssektionen samt möten med sektionschefer

Sedan forskningsprojektet initierades under våren 2016 har vi besökt 10 av de 11 nystartade 
HVB som arbetar med ensamkommande barn samt gjort tre besök på myndighetssektionen för 
ensamkommande. Under dessa besök har vi haft semistrukturerade samtal om vad personalen 
anser vara de mest akuta problemen, obesvarade frågorna samt vad som är viktigast att få 
kunskap om i nuläget för det fortsatta arbetet. 

Svaren har analyserats tematiskt utifrån vilket/vilka sociala samspel och sociala system de 
berör. Med sociala system avses interaktioner, organisationer, samhälle (Luhmann, 1995).  De 
ligger till grund för den nulägesanalys som forskningsprojektet tar sitt avstamp i. Sammanfatt-
ningsvis upplever personalen att de ibland saknar tillräcklig kunskap för att kunna möta bar-
nens behov på ett individanpassat sätt. Barnen ses som unga och kompetenta ensamkommande 
barn, men många kommer med traumatiska upplevelser i bagaget och bär på en mångsidig 
problematik med posttraumatisk stress och psykisk ohälsa. Därtill förekommer missbruk av 
alkohol och droger, oro för familjen samt barn som utsatts/utsätts för våld och sexuella över-
grepp. Personalen lyfte hbtq-personer, unga mödrar och tidigare gatubarn som grupper som 
kan behöva extra stöd. Flickor beskrevs som en grupp där det särskilt saknades kunskap om 
hur mottagandet upplevts och vilka behov av stöd som finns.

I och med den kraftigt ökade takten i mottagandet och det ökade antalet ensamkommande 
barn under 2015 uttrycktes även en oro för den bristande kontrollen av familjehem och släkt-
placeringar. En del barn har placerats i outredda familjehem och samtidigt finns en oro för att 
flera utav barnen kommer att bo hela sin uppväxttid på HVB och hur det kommer att påverka 
deras framtid och möjligheter till integration i det svenska samhället. 

På organisationsnivå lyftes det problematiska i att arbeta utefter normaliseringsprincipen 
samtidigt som Socialtjänsten upprättat en helt ny funktion för ensamkommande barn och 
dessa barn ofta bär på en särskilt utpräglad problematik till följd av flykten och avsaknaden av 
föräldrar eller ansvariga vuxna vid ankomsten till Sverige. Personalen, både på HVB-hemmen 
och inom myndighetssektionen, beskrev en föränderlig och ibland osäker arbetssituation där 
det ännu inte hunnit utformas rutiner och struktur på arbetsplatsen, kulturkompetens för att 
möta unga migranter samt handledning för personalen på HVB. 

På samhällsnivå, lyftes en önskan om att kunskap från verksamheterna skulle spridas för 
att motverka fördomar i samhället. Begreppet integration diskuterades, samt vad det innebär i 
praktiken att arbeta med integration. Slutligen lyftes vikten av ett gott samarbete mellan myn-
digheter, gode män, föreningar, skola och arbetsplatser för att fullt ut kunna tillgodose barnen 
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och ungdomarnas behov och rättigheter i samhället.
Under tiden från det att vi började besöka HVB och EKB:s myndighetskontor våren 2016, 

fram till dess att vi påbörjade återrapporteringen av nulägesanalysen hösten 2016, skedde 
signifikanta förändringar både inom den nystartade funktionen för EKB men också migra-
tionspolitiska förändringar som påverkat verksamheten. Nyuppstartade HVB slogs ihop eller 
fick byta lokaler. Ändrade regler för medicinsk åldersbedömning (Migrationsverket 2015) och 
ett nytt återtagandeavtal med Afghanistan (Migrationsverket, 2016), som skapar möjlighet till 
utvisning med tvång, skapade oro bland barnen och ungdomarna. Både chefer och personal 
vittnade under hösten om en komplicerad och ombytlig situation för hela verksamheten. Med 
förändringar i Migrationspolitiken under hösten arbetar verksamheten nu med att möta nya 
förändringar. Barnen blir färre, och det är osäkert vilka konsekvenserna av beslut om ålders-
bestämningar av barn kommer att bli. Det är Migrationsverket som utreder vilka barn som 
kommer att få stanna och vilka som bedöms kunna återvända. Detta ställer verksamheten 
inför nya utmaningar, det handlar om att anpassa verksamheten och ta väl hand om de barn 
som kommit med det för den unges bästa i centrum.

Tidigare forskning och vårt bidrag
Tidigare forskning om ensamkommande barn och unga kan sägas vara indelad i ett antal 
områden (Söderqvist, Sjöblom & Bülow, 2014). Den har bland annat fokuserat på Barnens 
bakgrund och erfarenheter före flykt (exempelvis Wernesjö, 2012; Thomas et al., 2004); 
barnens rättigheter (exempelvis Ayotte, 1999; Engebrigtsen, 2003); och den organisation och 
organisering som sker (exempelvis Kohli & Mitchell, 2007; Hopkins & Hill 2010). 
Med de senaste årens markanta ökning i antal ensamkommande barn är det dock nya situ-
ationer och förutsättningar som behöver studeras och beforskas. I takt med de senaste årens 
stadigt ökade antal asylsökande ensamkommande barn (minderåriga barn och ungdomar) har 
Nordisk forskning alltmer uppmärksammat och problematiserat dessa barns upplevelser av 
situation i samhället samt brister som barnen möter i mottagandet i Sverige, Wernesjö (2014). 
De mycket speciella institutionella förutsättningarna som de här barnen lever i har problemati-
serats av Söderqvist (2014) och Söderqvist, Sjöblom och Bülow (2014). Söderqvist, Sjöblom och 
Bülow behandlar begreppet hem och vad det innebär i en institutionell miljö och Söderqvist 
analyserar vad lämnandet av en institution innebär. 

Det finns mycket att hämta vad det gäller forskning kring identitet, etnicitet, migration och 
inom frågeområden som kretsar kring unga och vård och omsorg. Det finns många studier om 
unga migranter och identitetsbyggande men området behöver utvecklas ytterligare. Merry tar 
exempelvis upp att utbildningsväsendet i Belgien bidrar till att reproducera ett socialt utan-
förskap bland unga andra generationens invandrare (DeJaeghere & McCleary, 2010, Merry, 
2005). Bland svenska studier har exempelvis bland annat Wettergren närmat sig ämnet i en 
studie av mötet mellan asylsökande och arbetare på migrationsverket i Sicilien (Wettergren, 
2013). I en kunskapsöversikt från 2012 (Wimelius, Isaksson, Eriksson & Hanberger, 2016) 
belyses i ett forskningsprojekt i Umeå, förutsättningarna för mottagandet av ensamkommande 
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barn och ungdomar (EKB) i Sverige och sammanfattas kunskapsläget om målgruppen. I tidi-
gare forskning inom området utgår största delen från unga mäns perspektiv och unga kvinnor 
eller flickor är klart underrepresenterade. Mycket av den forsknings om finns genomfördes 
också innan 2014, det vill säga innan mottagandet av flyktingar och ensamkommande barn 
i Sverige drastiskt ökade vilket fick märkbara konsekvenser för bland annat Socialtjänstens 
arbete i Jönköping.

I en nyligen publicerad rapport från Forte (2016) studeras det svenska mottagandet av den 
växande gruppen barn och unga under hösten 2015. Rapporten belyser mottagandet utifrån 
perspektivet av de olika aktörer som varit och är involverade vid mottagandet och konstaterar 
att verksamheter och rutiner anpassats efter omständigheterna och att arbetet därmed flutit 
på väl. Det finns dock utmaningar i arbetet och rapportförfattarna lyfter fram sju utmaningar 
att fundera över: hantera effekter av väntetider och osäkerhet; att minimera risker för ut-
anförskap; skapa gränsöverskridande synsätt på integration; motverka att nyanlända faller 
mellan stolarna; öka samverkan mellan det offentliga och det civila samhället; hantera otydlig 
ansvarsfördelning samt det faktum att olika aktörer har olika villkor att förhålla sig till. I 
föreliggande studie kommer vi att kunna bidra med utökad kunskap kring arbetet med olika 
aktörer, samt det värdefulla individperspektivet som saknas i aktuell forskning.

Inom ramen för den här studien kommer vi att ha möjlighet att följa processen i en kritisk 
situation. Analysen av barnens erfarenheter och organisatoriska förändringar och förutsätt-
ningar kommer att bidra till en unik kunskap som i forskningssammanhanget blir ovärderlig. 
Studien kommer att ge ökad förståelse utifrån ett individ- och ett organisationsperspektiv, 
vilket blir ett viktigt bidrag i forskningsfältet. Forskningen som bedrivs inom Jönköpings kom-
mun kommer att bidra med unik kunskap till ett forskningsfält som är under utveckling. Det 
innebär unik kunskap utifrån respektive barns berättelse, men också unik utifrån erfarenheten 
av att ha tagit emot ett stort antal ensamkommande barn på väldigt kort tid. Utöver bidraget 
till forskning inom området kommer forskningen att föras direkt tillbaka till Jönköpings kom-
mun och således komma till användning i organisering inom området och med direkt nytta för 
ensamkommande barn samt berörd personal i organisationen.

Fortsatt följeforskning inom EKB
Den forskning som finns på ensamkommande barn och unga har gjorts innan den stora för-
ändring som skedde 2015. Med ett stort antal ensamkommande barn och unga som inneburit 
organisatoriska förändringar behöver dessa förutsättningar studeras. Vi behöver veta mer om 
vad som händer när organisatoriska förutsättningar förändras på kort tid och vad det gör med 
förståelsen av kunskap och kompetens. Forskning behöver också i större utsträckning adresse-
ra ett individperspektiv genom att inkludera ensamkommande barn och unga i den forskning 
som bedrivs. Vi behöver veta mer om upplevelser och erfarenheter av ankomst i Sverige och 
vad det innebär för barnen. Utifrån ett kunskaps och kompetensperspektiv är det av intresse 
att analysera dessa olika perspektiv parallellt för ökad förståelse. 

Erfarenheten och kunskapen från det här måste tas tillvara för att studeras och analyseras 
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inför framtida arbete med flyktingmottagandet och myndigheters förmåga att organisera sig 
ansvarigt för att kunna möta barnens och ungdomarnas behov och deras möjligheter till delak-
tighet, inflytande och integration i lokalsamhället.

Slutsatser
Föreliggande studies övergripande syfte är att studera och analysera mottagandesituationen för 
ensamkommande barn och unga i Sverige, utifrån två perspektiv:

Utifrån ett organisationsperspektiv kommer nya utmaningar och lösningar att studeras 
och analyseras, i organisationens alla nivåer. Fokus blir att tillvarata nya kunskaper och 
erfarenheter i arbetet. Det här innefattar personer som arbetar med barn och unga (exempelvis 
medarbetare på HVB-hem, chefer på olika nivåer i organisationen och andra myndigheter eller 
föreningar som barnen kommer i kontakt med). För att belysa detta perspektiv kommer inter-
vjuer att genomföras med berörd personal, samt deltagande observationer på HVB-hem samt 
möten centralt i organisationen. 

Utifrån ett individperspektiv kommer erfarenheten av barn och unga att fokuseras på och 
tillvaratas. Barn och unga kommer att intervjuas utifrån deras personliga erfarenheter, delta-
gande observationer kommer också att användas vid ett urval av kommunens HVB-boenden. 
Inom ramen för den här delen av projektet kommer särskilt fokus dessutom att riktas på de 
flickor som anlänt till Jönköping.  I projektet ämnar vi skapa förståelse för hur, vilka och på 
vilket sätt interaktion i möten med det svenska lokalsamhället kan skapa och underbygga 
deras kapacitet och känsla av egenmakt

Initiala övergripande frågeställningar:

• Hur upplever de ensamkommande barnen det lokala mottagandet?

• På vilka sätt motsvarar mottagande verksamheters uppfattning om barnens behov 
barnens egna upplevelser och perspektiv?

• Hur tillvaratas information och kunskap från barnen av mottagande verksamheter 
och aktörer kring barnen?

Då delar av studiepopulationen (ensamkommande barn och unga) är en utsatt grupp är 
det viktigt ta detta i beaktande i forskningsstudien. För barn och unga som deltar i studien 
kommer informerat samtycke att gås igenom vid intervjutillfället. I ett första skede kommer 
fokusgrupper att genomföras, med de barn och unga som samtycker till det. 
Gällande personalen har dessa informerats om studiens syfte, muntligt och skriftligt av chefer 
i organisationen samt av forskare engagerade i studien. Den etiska ansökan avser forskningen 
inom ramen för projektet, som kommer att fortlöpa från 2016 till 2018. 

Forskningsresultat kommer att spridas på flera olika sätt, både nationellt och internationellt. 
Genomgående gäller också att arbetet görs i verksamhetsutvecklande syfte.
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Kapitel 11

Kompetensutveckling och lärande
Ulrika Börjesson 

De senaste årens diskussioner kring kompetensutveckling och lärande 
i arbetslivet – ofta kopplat till kvalitet i verksamheter – fortsätter med 
nya utmaningar. I Jönköpings kommun adresseras detta med flera 
insatser. Arbetet med ständiga förbättringar fortsätter, som ett led i att 
helhetstänkande kring förändring och utveckling. För att bemöta och ta sig 
an utbildningsbehov har bl.a. en ny Play-kanal utvecklats, som anställda 
har tillgång till. Play-kanalen kommer att tillhandahålla filmer med 
information och utbildning till anställda inom verksamhetens områden. Med 
utgångspunkt i en studie i Jönköpings kommun kring ständiga förbättringar 
och sökande efter framgångsfaktorer, utvecklar det här kapitlet tankar kring 
motivation och hur vi kan koppla detta till lärande i en organisation. 
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Inledning
I ett uppdrag från Socialtjänsten initierades hösten 2015 ett samarbete med Enheten för 
Utbildning och kompetensförsörjning. Inom ramen för samarbetet var det första uppdraget 
att identifiera framgångsfaktorer i arbetet med ständiga förbättringar. Ständiga förbättringar 
ska genomsyra verksamheter inom Socialförvaltningen, men hur långt arbetet har kommit 
ser idag väldigt olika ut. Ständiga förbättringar beskrivs bl.a. som ett arbetsredskap för att 
utveckla och förbättra arbetssätt och rutiner. Förbättringsområden inom respektive verksam-
het ska identifieras och arbetas med, för att sedan följas upp och utvärderas. För att undersöka 
detta och identifiera framgångsfaktorer valdes tre verksamheter ut, som bedömdes ha kommit 
långt med arbetet med ständiga förbättringar. De tre verksamheterna kommer i texten nedan 
att benämnas verksamhet 1, verksamhet 2 och verksamhet 3. För att behandla information 
och material konfidentiellt kommer de tre verksamheterna inte att presenteras i detalj, men 
de representerar tre olika delar av allt det arbete som utförs inom Socialtjänsten i Jönköpings 
kommun. 

Föreliggande kapitel innehåller resultat från studien. Efter genomgången av resultat (fram-
gångsfaktorer i arbetet med ständiga förbättringar samt en analys av vad som motiverar oss) 
följer en koppling till min tidigare forskning och en framåtblick i arbetet med kompetensut-
veckling och lärande. Texten innehåller konkreta exempel från tre verksamheter i Jönköpings 
kommun, kopplat till teorier och relevant litteratur.

Tillvägagångssätt
För att studera arbetet med ständiga förbättringar användes etnografisk metod, som ett 
sätt studera fältet. Etnografisk metod används för att studera människor i naturliga miljöer, 
som inte är riggade av forskare. Det är ett bra sätt att närma sig nya miljöer och innebär att 
forskaren främst använder observationer (i det här fallet för att observera situationer i de tre 
verksamheterna och delta i personalmöten) men också samtal och intervjuer för att bilda sig 
en uppfattning om verksamheterna. En forskare som beskrivit det här tillvägagångssättet är 
Katrine Fangen (2005). Efter flera besök hos alla de tre verksamheterna, medverkan vid per-
sonalmöten och samtal med enhetschefer och medarbetare, sammanställdes och analyserades 
materialet. I analysen urskildes gemensamma faktorer som framkom i materialet. Det som 
nedan beskrivs som framgångsfaktorer identifierades hos alla de tre verksamheterna, med vissa 
variationer.

Framgångsfaktorer i arbetet med ständiga förbättringar
Att identifiera framgångsfaktorer visade sig vara en utmaning, då ständiga förbättringar är 
ett stort och sammansatt arbete som utförs i de tre verksamheterna. Ständiga förbättringar är 
både något som är väldigt bekant och naturligt för medarbetare och chefer, likaså är det något 
som ibland beskrivs svårfångat och komplicerat att åstadkomma rutiner av. Omsorgsarbete är 
i sig ett komplext arbete och kontexten eller sammanhanget som studien är gjord i påverkar 
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också resultatet. Omsorgsarbete skapas i relationer. Relationer mellan omsorgsgivare och om-
sorgstagare, eller vilka begrepp som väljs att användas. Fyra faktorer som återkom i materialet 
i alla de tre verksamheterna var; chefen; personalgruppen; processamordnare samt personliga 
förhållanden. 
 

Chefen 
Att chefen har en central roll i arbetet med ständiga förbättringar är kanske inte så förvånan-
de. Den information som ges om ständiga förbättringar och arbetssätt kommer främst från 
respektive chef och den personen blir inflytelserik i arbetet. Hur chefen själv ser på ständiga 
förbättringar och motivation, eller brist på det, att genomföra förändringar är avgörande. 
Det finns alltså variationer i tillvägagångssätt från cheferna och olika stilar i arbetssätt. En av 
medarbetarna sa t.ex.: ”Om en chef styr med järnhand, kan det vara en trygghet för många 
att inte behöva tänka själva.” Andra menade att deras chef inte styr så tydligt, utan delegerade 
mycket och att det fungerar bra i deras verksamhet, då de vet vad som förväntas av dem: ”Vi 
vet vad vår chef vill ha av oss och då gör vi det och då får vi det tillbaka, hen litar på oss.” 
Och att chefen är central framkom av några medarbetare: ”Vi ger mycket på jobbet men vi får 
mycket tillbaka också från chefen.”

Personalgruppen 
Även om mycket av dagens omsorgsarbete utförs enskilt och individuellt av medarbetarna, 
framkommer personalgruppen vara mycket betydelsefull. Då arbetet med ständiga förbättring-
ar bygger på gruppens arbete tillsammans, är samarbete av största vikt. Att personalgruppen 
är viktig framkommer på olika sätt, en medarbetare är mycket nöjd med personalgruppen 
och säger att: ”Jag skryter med oss, vi är ju verktygen här.” Omsorgsarbete skapas i relationer 
mellan medarbetare och de man arbetar för, det är medarbetarna som är själva verktygen. En 
annan medarbetare betonar att det är viktigt att visa intresse för dem man arbetar för:  ”Har 
man kommit på det kan jobbet bli riktigt bra.”  Men det är också en medarbetare som menar 
att arbetet i gruppen kan vara problematiskt. Om det råder delade meningar i en personal-
grupp kring arbetssätt eller rutiner kan detta hanteras olika av medarbetarna. ”Handledning 
är bra, men man glömmer gruppen, att lära dom att inte gå till attack.” 
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Processamordnaren 
De som har som uppgift att arbeta lite extra med verksamheten blir viktiga i arbetet med stän-
diga förbättringar, genom att stötta medarbetarna i arbetet. Eller så kan det bli så att de tar så 
mycket ansvar för verksamheten att de andra medarbetarna helt slappnar av i det och överlåter 
åt processamordnaren att fundera kring arbetsrutiner och innehåll. Vare sig det blir någon som 
stöttar eller helt tar över ansvaret, så spelar processamordnaren en nyckelroll. 

Personliga förhållanden
Den fjärde framgångsfaktorn har jag kallat personliga förhållanden. Den beskriver det väldigt 
personliga som förväntas eller krävs av medarbetarna i det dagliga arbetet. Det här är något 
som går upp och ner, ibland finns känslan av att ha lyckats väl och ibland har det inte alls gått 
som man tänkt sig: ”Ibland är man så nöjd när man går från jobbet, ibland vill man lägga 
in sig själv.” En av medarbetarna beskriver det väldig personliga i yrket såhär: ”Du ska vara 
professionell, men du ger ju också mycket av dig själv.” Och vårdtagarna/klienterna/brukarna 
– kalla dom vad du vill – ger ju också mycket av sig själva. Sin integritet. En kollega beskrivs 
positivt som: ”Hon är som ett förbättringsarbete med vårdtagarna.” Intresset för att arbeta 
med ständiga förbättringar tycker några borde vara naturligt i deras arbete. En av medarbetar-
na blir upprörd vid tanken på det här och menar att: ”Om man inte är intresserad av förbätt-
ringsarbete, då borde man inte vara så intresserad av att jobba här.” För de medarbetare som 
känner ett stort engagemang i arbetet med ständiga förbättringar blir det frustrerande att inte 
alla kollegor ser likadant på det. När jag frågar vidare om det menar många att det är okej att 
inte vara så drivande, men man får inte motarbeta. Att arbeta med ständiga förbättringar är 
något positivt för många medarbetare framkommer. Det förknippas med utveckling och att 
växa. ”Slutar man växa vet jag inte vad man ska göra på jobbet.”

Oberoende av ovanstående fyra framgångsfaktorer tycks det dock som att det behövs en 
gemensam grund i arbetet. Hur arbetet med ständiga förbättringar går är beroende av vissa 
faktorer. I samtal med medarbetare i alla tre besökta verksamheterna återkommer inslag av 
denna bild. Grunden för arbetet med ständiga förbättringar identifieras i den här studien som:

• En tillåtande personalgrupp. Att medarbetarna känner tillräckligt mycket trygghet 
i gruppen för att uttala sig och att det finns en generositet kring uppdelning av 
arbetsuppgifter.   

• En ifrågasättande personalgrupp. Att inte köpa allt utan att pröva och se vad som 
fungerar i respektive verksamhet.   

För att åstadkomma en förändring på arbetsplatsen, som arbetet med ständiga förändringar 
innebär, måste personalgruppen vara tillåtande. Tillåtande i den meningen att medarbetare 
känner sig avslappnade i att föreslå saker, öppna att ta emot det som en kollega föreslår och 
med en känsla att chefen backar upp det arbete som görs. Att ändå ifrågasätta förslag, blir i 
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en tillåtande personalgrupp ett sätt att pröva och se vad som fungerar. Ett sätt att inte köpa 
färdiga lösningar bara för att det är smidigast så, utan att faktiskt pröva och se vad som fung-
erar i respektive verksamhet. Båda de här delarna av det som kan kallas en grund för arbetet 
med ständiga förbättringar, är inte helt lätta att uppnå och åstadkomma i en personalgrupp. 
Det kräver en öppenhet hos medarbetare såväl som hos chefer. För chefer handlar det därmed 
också om att våga släppa taget och inte detaljdelegera, då det riskerar att ta över ansvaret helt 
och därmed omöjliggöra känslan av ansvarstagande och att växa i personalgruppen. 

Ett annat sätt att benämna detta är att tala om en organisationskultur och vad det är som 
präglar olika grupper. Organisationskultur som begrepp är mångfacetterat och kan innefatta 
allt och inget (Alvesson, 2009). Det kan sägas vara ett sätt att beskriva det som är specifikt 
för olika grupper, vad som är viktigt och mindre viktigt i olika grupper. Det är ett sätt att 
beskriva vad som förenar människor i grupper, något som förknippat med organisationskultur 
ofta kallas för symboler. Och det är här det blir intressant kopplat till den här studien; orga-
nisationskultur blir ett sätt att tydliggöra det som präglar respektive verksamhet och vad som 
är signifikant. Det finns en variation i hur vi ser på framgångsfaktorer och hur viktiga de är i 
respektive verksamhet. För att kunna arbeta med ständiga förbättringar behöver vi alltså för-
stå det som präglar respektive verksamhet och inte förvänta oss att alla ska ta sig an uppdrag 
på samma sätt. 
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Det blir då av största vikt att hitta kärnan i varje verksamhetsgrupp för att förstå vad som 
påverkar och motiverar dem. Med ambitionen att gräva lite djupare och fundera över detta 
applicerades en teori om motivation på det insamlade materialet.

Vad motiverar oss, hur kan vi förstå 
och tolka verksamheterna? 

Utifrån de fyra framgångsfaktorer som framkom i analysen sökte jag vidare och använde 
Herzbergs motivationsteori (1966). Ibland är en bild tydligare för att beskriva en situation och 
villkor, nedan följer den fortsatta analysen med hjälp motivationsteorin. Herzberg utvecklade 
teorin som söker förklara motivation, utifrån antagandet att det finns faktorer som motiverar 
oss, men som i sig inte leder till arbetstillfredsställelse. Sen finns det helt andra faktorer som 
faktiskt kan leda till arbetstillfredsställelse. Hertzberg menade att vår motivation kan förstås 
utifrån detta antagande om en indelning av faktorer i två grupper: faktorer som skapar en 
acceptabel nivå (hygienfaktorer) och faktorer som dessutom ger tillfredsställelse (motivations-
faktorer). Hygienfaktorerna är exempelvis lön, kamratskap och god miljö. Motivationsfaktorer 
är sådana som stimulans, utveckling, ansvar och känsla av erkännande. 

Friederich Hertzberg var psykolog och hans teori är därmed individuellt inriktad. Något 
som kan sägas saknas är, i min mening, kontexten eller sammanhanget. I bilden nedan symbo-
liseras den blå ringen kontexten, för att tydliggöra det specifika sammanhanget, och den gula 
ringen symboliserar ständiga förbättringar.

Figur 1 Bearbetad efter Hertzberg, F. (1966). Work and the nature of man. 
New York: Crowell.
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Motivationsteorin kopplat till de tre verksamheterna
För att tydliggöra de mer specifika förutsättningarna i de tre verksamheterna utökades ana-
lysen alltså med hjälp av Herzbergs teori och resulterade i två olika variationer. Den näst-
kommande bilden (figur 2) är av verksamhet 1 och visar var betoningen i gruppen finns. Pilen 
mellan hygien- och motivationsfaktorer påvisar en ömsesidig påverkan dem emellan. Stimulans 
finns med som en faktor av vikt, men det innebär inte ett naturligt ansvarstagande och behov 
av personlig utveckling. Här är chefen också viktig som någon som dikterar villkor och stöt-
tar, peppar och leder med tydlig hand. 

Figur 2 Bearbetad efter Hertzberg, F. (1966). Work and the nature of man. 
New York: Crowell.
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I verksamhet 2 och 3 (figur 3) däremot är det andra delar som framträder tydligare. Flera 
medarbetare uttrycker i sin beskrivning av arbetet med ständiga förbättringar aspekter som 
betonar deras intresse av att ta ansvar och utvecklas på arbetsplatsen. Det är en känsla av att 
utvecklas på jobbet som efterfrågas. Eget ansvar ses som en naturlig del på arbetsplatserna och 
behovet av en chef blir därför inte heller att få tydliga, detaljerade direktiv. Det ansvaret tas i 
personalgruppen

Figur 3 Bearbetad efter Hertzberg, F. (1966). Work and the nature of man. New York: 
Crowell.

Det angelägna att resonera kring i dessa två sista bilder som analyserar motivationsfaktorer i 
de tre besökta verksamheterna, är just hur olika verksamheterna är. Det här är inte förvånan-
de egentligen, speciellt inte kopplat till organisationskultur, men det behöver betonas och tas i 
beaktande. För att förstå hur en arbetsgrupp fungerar och vad som driver medarbetarna i den, 
kan Hertzbergs teori fungera som ett verktyg.       

En annan viktig aspekt att belysa är betydelsen av kontinuitet i personalgruppen och vilka 
konsekvenser en hög personalomsättning får för arbetet kring ständiga förbättringar. Om det 
är stor personalomsättning innebär det att det kan  vara svårt att upprätthålla grupprocesser 
om det ständigt byts ut medarbetare. När ett förslag eller en förändring är genomförd kommer 
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nya medarbetare, som kanske ser annorlunda på arbetet och inte varit med i processen fram 
till olika beslut. Som medarbetare beskrivs det ibland som att man har ”tappat fart” och att 
det tar tid att ”komma in i tänket igen”. Det här är något som både medarbetare och chefer 
behöver förhålla sig till.

Framtida utmaningar
Ett sätt att arbeta med tillvaratagande av kunskap och för ett lärande i arbetslivet, är att 
använda sig av reflektion som ett redskap. Reflektion har beskrivits som ett medel för att 
utveckla ett lärande inom organisationer. Lärande innebär ny kunskap men också att ta 
tillvara befintlig kunskap hos medarbetare, ett lärande som kan möjliggöras genom reflektion 
(Reynolds & Vince, 2008). I omsorgsarbete handlar det att ta tillvara både ny kunskap och 
den praktiska och erfarenhetsbaserade kunskap som finns hos medarbetare.  Schön (1983, 
1992) utvecklade tankar om reflektiv praktik, som värderar och poängterar just praktisk 
kunskap. En reflektiv praktik kan därför sägas passa väl in för det arbete som bedrivs inom 
Socialtjänsten. Reflektion handlar om att tänka inte bara på vad men också varför vi gör saker. 
Reflektion är per automatik något väldigt personligt, då det kräver ett personligt engagemang 
av oss. Det krävs alltså en medvetenhet om oss själva. När det gäller kvalitet i omsorgsarbete 
har forskning visat på vikten av reflektion som ett sätt att möjliggöra lärande, framför formella 
utbildningar (Nishikawa, 2011). I min tidigare forskning har jag sett och betonat vikten av 
en kollektiv reflektion, vilket måste åtfölja den individuella reflektionen (Börjesson, 2015). En 
kollektiv reflektion utvecklar alltså kollektiv kunskap, vilket har betonats som avgörande för 
en ökad kvalitet i omsorgsarbete. I en kollektiv reflektion ligger en interaktion som är av vikt 
vid lärande, och då är vi tillbaka vid de sociologiska tankarna om interaktion som inledde det 
här textstycket. Individuell reflektion har jag flera exempel på i all min forskning, när omsorgs-
arbetare berättade enskilt om sina tankar om arbetet och kunskap. Många medarbetare har 
kloka tankar om arbetet som sker, eller inte sker, på en arbetsplats och vad som skulle behöva 
utvecklas. Den kollektiva reflektionen sker inte lika naturligt. Den kräver mer av oss och är 
därför svårare att uppnå. 

Individuell och kollektiv reflektion i de tre verksamheterna
I de besökta tre verksamheterna finns goda exempel på reflektion av medarbetarna, och 
cheferna. I samtal med medarbetare ges exempel på hur arbetet bedrivs och tankar kring hur 
det skulle kunna bedrivas. Många upplever sig hörda och sedda i detta arbetet, men det finns 
också de medarbetare som beskriver en frustration över att inte fler kollegor också är drivna 
och vill åstadkomma mycket på arbetsplatsen. De beskriver att det är svårt att samtala i perso-
nalgruppen och att det ofta låser sig i de här diskussionerna. 

Hur kollektiv den här reflektionen tillåts eller görs möjlig att åstadkomma, ser väldigt olika 
ut. I verksamhet 1 tycktes det finnas fler delade meningar kring många frågor och mycket 
känsloladdade ämnen, vilket försvårar en kollektiv reflektion. I verksamhet 2 och 3 tycktes 
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personalgrupperna mer sammansvetsade. Inte sammansvetsade i den meningen att alla delade 
samma åsikter, men det fanns en tolerans till andras åsikter vilket därmed gör en kollektiv 
diskussion möjlig. 

Reflektionens baksida
Finns det då en baksida av reflektion? Absolut. I personalgrupper som inte är riktigt tryg-
ga med varandra kan det istället skapa splittring och öka misstro mellan kollegor. Om det 
framkommer saker som gör att personalgrupper ifrågasätter rådande strukturer kan det skapa 
oro. Det här är något som behöver tränas och byggas upp tillsammans i en grupp. Det som 
behövs för den kontinuerliga reflektionen kollektivt tycks i det här fallet vara att kontinuerligt 
kunna diskutera tillsammans, när behovet uppstår. Det krävs rutiner också för att göra det här 
möjligt, i ett vardagligt arbete med högt tempo. Ett sätt är att på agendan vid personalmöten 
ha med reflektion kring valda ämnen som en stående punkt. Att ta en kvart till att i grupp 
diskutera ett aktuellt ärende exempelvis. Det här sker i vissa av de personalgrupper jag besökt. 
Ett annat sätt att bidra till en kollektiv reflektion är genom att arbeta med tavlor för förbätt-
ringsområden, som flera verksamheter gör idag.  

Varför är kollektivet viktigt
Randall Collins, en sociolog, menar att vi människor är beroende av varandra i interaktion 
(Collins, 2005). Det är genom interaktion vi skapar/hittar mening i tillvaron och det är också 
så vår förståelse för världen grundläggs och upprätthålls. Alltså; vi människor är beroende 
av varandra/våra med människor. Vi behöver våra medmänniskor för att tolka och förstå 
världen. I linje med det har delar av min tidigare forskning handlat om reflektion på arbets-
platser, kopplat till ett lärande. Reflektion skulle kunna beskrivas som ett nyckelord i lärande. 
Utan reflektion riskerar utbildningssatsningar att stanna i föreläsningssalen och inte ta sig hela 
vägen till en applicering i vardagligt arbete. Den nya Play-kanalen i Jönköpings kommun som 
lanserades i Oktober 2016, innehåller information och utbildning inom olika områden. Redan 
i uppstartsskedet är det av vikt att fundera över hur kunskap och kompetens kan tillvaratas i 
organisationen. I det påbörjade och fortsatta arbetet med Play-kanalen finns en potential att 
möjliggöra lärande för berörda medarbetare genom att uppmuntra reflektion i personalgrup-
per. Ett sätt att arbeta med reflektion och att faktiskt försöka möjliggöra både en individuell 
och en kollektiv reflektion, är genom att tillhandahålla frågor som medarbetare och perso-
nalgrupper kan bearbeta. Till ett flertal av de filmer som produceras och kommer att finnas 
tillgängliga på Play-kanalen, kan ett antal frågor kopplas till dem. Några av dem kan vara 
allmänt hållna och några skulle kunna vara mer specifika kring innehållet. 
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• Vad tar Du med dig från filmen?

• Vilka var de viktigaste poängerna?

• Hur kan detta tillämpas på Din arbetsplats?

I det fortsatta arbetet inom ramen för samarbetet med Enheten för Utbildning och kompe-
tensförsörjning kommer detta att arbetas fram ytterligare. För respektive verksamhet kvarstår 
arbete med ständiga förbättringar som ett sätt att utveckla det praktiska arbetet. Här är det av 
vikt att fortsatt möjliggöra detta arbete, inte bara genom att skapa tid och utrymme för medar-
betare att ägna sig åt det. För att möjliggöra ett kollegialt utbyte behöver man dessutom arbeta 
med personalgruppen som helhet, för att skapa ett klimat i gruppen som är tillåtande. Är det 
ett tillåtande klimat kan personalgruppen ifrågasätta och pröva det som föreslås, för att sedan 
landa i olika lösningar som accepteras av gruppen som helhet. Det här arbetet med gruppen 
behöver vara ständigt pågående. 
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Slutsatser
Så, hur sammanfattas det här kapitlet. Med utgångspunkt i en studie kring ständiga förbätt-
ringar och sökande efter framgångsfaktorer, har jag i det här kapitlet beskrivit ett sätt att se på 
och förstå motivation. Detta kopplades vidare till tankar kring reflektion och hur vi kan förstå 
detta i relation till lärande i en organisation. Kapitlet har således innefattat både praktiska 
exempel från kommunalt bedrivet omsorgsarbete, dessutom har detta kopplats till relevanta 
teorier. Min förhoppning är att Du som läsare fått en inblick i vad som behövs för att kom-
munalt arbete med ständiga förbättringar ska kunna drivas och hur vi kan se på och förstå 
motivation. Utöver det hoppas jag att Du fått en ökad förståelse för hur vi kan se på lärande 
inom en organisation och hur reflektion kan användas som ett verktyg i detta viktiga arbete. 
Kapitlets genomgång kan sammanfattas i nedanstående punkter:     

• Ständiga förbättringar: framgångsfaktorer är beroende av kontexten och gruppen – 
organisationskulturen.  

• För att kunna arbeta med ständiga förbättringar är det viktigt att möta gruppen där 
de är.

• Att förstå vad som motiverar oss själva är ett redskap för att förstå personalgrupper.

• Om vi förstår vad som motiverar oss kan vi också utnyttja det för att komma längre 
och fortsätta utvecklas som verksamhet. 

• För att arbeta vidare med lärande och kompetensutveckling är reflektion ett viktigt 
redskap för att komma vidare. Utan reflektion (både individuell men framförallt 
också kollektiv) riskerar vi att tappa utbildningssatsningar samt den kompetens som 
redan finns i organisationen. 
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Frågan om ökad kunskap för omsorgsarbetare fortsätter att vara aktuell och här behöver vi 
öka medvetandet kring tillvaratagande av kunskap. För att inte riskera att diverse satsningar 
på kunskap och kompetens endast blir ett kort trevligt avbrott i vardagen (i bästa fall), är det 
av vikt att möjliggöra reflektion för personalen som ett sätt att ta tillvara den nya kunskapen 
och att omsätta den i praktik. Framför allt; om satsningar på ökad kunskap på olika sätt inte 
följs upp är det risk att de inte medför några faktiska förändringar för verksamheten och för 
det vardagliga arbetet. 
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Avslutande kommentarer
Rapporten är en att sammanställning av det arbete som pågått i socialtjänsten sedan social-
nämnden och äldrenämnden gav socialförvaltningen i uppdrag att arbeta med en långsiktig 
strategi för att utveckla en innovativ, sammanhållen och hållbar socialtjänst. Du har fått ta 
del av såväl det angreppssätt vi valt att arbeta med samt viktiga utgångspunkter i arbetet med 
DIALOGEN. Rapporten visar också hur vi på olika sätt försökt att omsätta denna utveck-
lingsstrategi i socialtjänstens olika verksamhetsområden. Vi har försökt att beskriva hur vi 
arbetet med att utveckla olika stödprocesser i organisationen som vi tror har betydelse för att 
mötet med medborgaren ska kunna vara så framgångsrikt som möjligt. När DIALOGEN nu 
presenteras med fördjupning kring 10 förbättringar är det viktigt att de endast ses som goda 
exempel på effekter av den förändringsprocess som socialtjänsten är mitt uppe i och att nya 
initiativ fortlöpande kommer att tas inom verksamheten. 

Det är viktigt att lyfta fram att socialnämndens och äldrenämndens beslut om DIALOGEN 
och det arbete som denna rapport beskriver har skett i förvaltningen samtidigt som andra stora 
förändringar har genomförts. Nämnas kan; mottangandet av ensamkommande barn, kommu-
nalisering av hemsjukvården, utmaningar vad gäller kompetensförsörjning, ökat antal oros-
anmälningar av utsatta barn, organisatorisk förändring av förvaltningens stab och ledning, 
samt att myndighetsenheterna inom äldreomsorgen samt funktionshinderomsorgen har fått en 
förändrad organisatorisk tillhörighet. Utöver detta har olika IT-system införts och gamla har 
bytts ut.

Sammantaget ska arbetet med DIALOGEN leda till ett perspektivbyte där framtida möten 
med medborgaren tar sin utgångspunkt från hans eller hennes egna resurser och förmåga för 
att främja hälsa. En av de fortsatta utmaningarna är att arbeta uthålligt även om nya utma-
ningar kommer att kunna påverka arbetet och dess inriktning. 

En sådan utmaning inför 2017 och 2018 är behovet av att säkerställa en långsiktig perso-
nalförsörjning för socialtjänstens olika verksamheter i takt med att välfärdens utmaningar 
förändras och intensifieras. 
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Rapporten 10 FÖRBÄTTRINGAR FRÅN DIALOGEN 
är en sammanställning av två års arbete 
med ett gemensamt förändringsprogram för 
socialtjänsten i Jönköpings kommun. Arbetet 
med DIALOGEN initierades av ansvariga nämnder 
under 2012 och är planerad att pågå fram till 
2018. Denna rapport avser åren 2015-2016. En 
motsvarande rapport finns för åren 2013-2014 
(100 INITIATIV FRÅN DIALOGEN).  
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