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 Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att fånga förväntningar av framtida serviceutbud inom äldreom-
sorgen i Hagfors kommun. Ledningen för äldreomsorgen i Hagfors kommun har som officiell 
ambition att lyssna på kommuninvånarnas åsikter om äldreomsorgsverksamheten. Utifrån 
denna ambition, kan vår studie ses som ett bidrag i arbetet med att förbättra i äldreomsorgen 
utifrån den enskildes förväntningar.  
 
Denna kvalitativa studie baseras på material från tre fokusgruppintervjuer: med invånare, per-
sonal och politiker. Materialet analyserades med inspiration från fenomenologi i syfte att få 
fram de intervjuades subjektiva förväntningar. Genom vår analys identifierades fyra kodgrup-
per; Valmöjligheter, Självbestämmande, Trygghet och Integrering. Både konkreta förslag och 
övergripande förväntningar framkom med utgångspunkt från dagens utbud av äldreomsorg 
inom kommunen. Studiens resultat kan vara till nytta i kommunens arbete med att möta fram-
tida förväntningar och därigenom öka äldreomsorgens kvalitet.  
 
Nyckelord: fokusgruppintervju, fenomenologi, äldreomsorg. 
 



 Summary 
 
The aim of this study was to capture the expectations of future services of the public elderly 
care in the municipality of Hagfors. The management of the public elderly care has the offi-
cial ambition of listen to residents’ views. In the light of this ambition, our study may lead to 
improvements in elderly care based on the individuals’ expectations.  
 
This qualitative study is based on data from three focus group interviews: with staff, politi-
cians and “Hagfors citizens”. The analysis was guided by phenomenology and four code 
groups in residents' expectations emerged; Choice, Autonomy, A feeling of safety and Integra-
tion. The interviews revealed general expectation as well as more specific proposals. The 
findings from our study may be useful in order to meet future expectations and thereby to im-
prove the quality of elderly care. 
 
 
 
Keywords: focus group interview, phenomenology, elderly care.  
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 Inledning 
 
Detta är en studie om de förväntningar invånarna i Hagfors kommun har på framtidens servi-
ceutbud inom kommunens äldreomsorg. Anledningen till att vi i vår magisteruppsats har valt 
detta ämne är att ledningen inom äldreomsorgen, som ett led i kvalitetsarbetet, vill få en bild 
av invånarnas förväntningar angående serviceutbudet inom äldreomsorgen i Hagfors kom-
mun. Vi ser det som en chans att bidra till en positiv kvalitetsutveckling för äldreomsorgen i 
kommunen och ett positivt ämne att arbeta med. Vi har i vår litteraturgenomgång inte funnit 
någon tidigare studie som tar upp förväntningar på framtidens äldreomsorg i ett framtidsper-
spektiv och vi ser det som ett nytt och spännande område att undersöka.  
 
I dagens samhälle är äldreomsorgen ett ämne som ständigt är aktuellt för politikerna i hela 
landet (Grimby, 2007), så även i Hagfors kommun. Det ökade antalet äldre i kommunen inne-
bär minskade resurser för äldreomsorgen. Äldreomsorgens ledning i Hagfors kommun har 
som ambition att lyssna på kommuninvånarnas åsikter om äldreomsorgen. Ledningen efter-
strävar också att verksamheten ska vara lättillgänglig vilket även informationen om verksam-
hetens innehåll och utbud ska vara (Hagfors kommun, 2009).  
 
Olika aspekter såsom attityder, identiteter, media och kön påverkar de förväntningar vi har. 
Alla människor är olika och förväntningar formas av tidigare upplevelser, erfarenheter samt 
av ny information från samhället och media (Giddens, 2007). Våra förväntningar har stor be-
tydelse för hur vi upplever kvalitet, till exempel i en verksamhet. De förväntningar den en-
skilde har ses i relation till hur service utförs och har betydelse för hur kvalitet upplevs (Sa-
muelsson & Sjöbeck, 2001). 
 
Varje kommun har ett samhällsansvar för omvårdnad av äldre. Denna skyldighet regleras i 
olika regelverk och anger ramarna för verksamheten. Kommunen har ansvar för att den en-
skilde ska få det stöd och hjälp som behövs både i hemmet,på särskilda boenden och gällande 
uppsökande verksamhet. Enligt socialtjänstlagen ska varje kommun ansvara för att äldre ska 
kunna bo och leva under trygga förhållanden samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro i ge-
menskap med andra (Bergstrand, 2009). 
 
 

 Syfte  
 
Vi vill med denna undersökning fånga upplevelser och förväntningar av det framtida service-
utbudet inom äldreomsorgen i Hagfors kommun.  
 
En sådan studie kan leda till förbättringar i äldreomsorgen utifrån den enskildes förväntningar. 
Vi lever i ett föränderligt samhälle och vi vill med denna studie vara med och bidra till en för-
bättring för Hagfors kommun. Hagfors kommun har som officiell ambition att lyssna på invå-
narnas åsikter (Hagfors kommun, 2009), och således kan denna studie vara ett första steg att 
möta de förväntningar som finns i kommunen. Med den här undersökningen kan Hagfors 
kommun på ett tidigare stadium få information om vilka förväntningar kommuninvånarna har 
på den framtida äldreomsorgen. Vi tror att sannolikheten därmed kan öka för att den enskilde 
ska uppleva kvalitet i äldreomsorgen i framtiden. Studiens genomförande kan vara av intresse 
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för kommuninvånarna, personal och ledning inom äldreomsorgen samt även för kommunens 
beslutsfattare.  
 
 

 Bakgrund 
 

 Befolkning och förändrat vårdbehov  

 
Hagfors kommun hade sina glansdagar från 1900 fram till år 1970, då det som mest fanns en 
befolkning på över 20 000 invånare. Sedan dess har invånarantalet sjunkit (Umeå Universitet, 
2002). I dag finns ca 13 000 invånare i Hagfors och antalet äldre, främst personer över 80 år, 
beräknas öka fram till 2013 då ökningen beräknas planas ut för att därefter sakta sjunka. 
(Hagfors kommun 2009). Andelen äldre är större i Värmland än i övriga Sverige, eftersom de 
äldre finns kvar i länet medan främst yngre personer flyttar ut (Karlander-Blomqvist & Jans-
son, 2006). 
 
De äldre personer som får hjälp och stöd i sitt dagliga liv har blivit fler eftersom livslängden 
ökar. Det är framför allt för personer som är mycket gamla, som försämringar blir tydliga i de 
dagliga aktiviteterna (Karlander-Blomqvist & Jansson, 2006). Antalet äldre kan ses som en 
indikation på det totala behovet av vård och omsorg. Ökat antal äldre ställer ökade krav på 
samhället (Thorslund, 2001).  
 
Avfolkningen som sker i Hagfors kommun påverkar kommunens intäkter. Politiker och äldre-
omsorgens ledning är oroade över utvecklingen av de minskade intäkterna och ökade utgifter 
när andelen äldre stiger i kommunen. Utifrån dessa förutsättningar med ökad belastning inom 
äldreomsorgen och ett ökat vårdbehov, diskuteras ofta framtiden för äldreomsorgen i bl a me-
dia. Detta är information som kan påverka invånarnas förväntningar inför kommande äldre-
omsorg.  
 
Framtidens vård och omsorg är idag svår att förutsäga bland annat på grund av förändringar i 
hälso- och sjukvården. Nästa generation kommer att ställa nya krav och ha andra förväntning-
ar beroende på att familjemönster ändras, de har bättre hälsa, ekonomi, utbildning och antas 
ha ett större socialt nätverk (Statens offentliga utredning [SOU], 2003; SOU, 2008). Äldreom-
sorgens verksamheter kommer att påverkas av förväntningarna och det är därför viktigt att på 
alla nivåer ha beredskap att omstrukturera resurser såsom personal och verksamhetsformer. I 
dag lägger personal inom verksamheten ner stort arbete på att finna lösningar och att möta de 
behov som efterfrågas inom äldreomsorgsverksamheten. En god service och omsorg ska för-
medlas samtidigt som verksamheten ska uppnå hög effektivitet och en ekonomi i balans (Hag-
fors kommun, 2009). 
 
I vår studie hoppas vi kunna finna de förväntningar som kommuninvånarna inom Hagfors 
kommun har, och vi fokuserar på den kommande generationen som kommer att vara i behov 
av äldreomsorg i framtiden. Genom studien kan vi ge möjlighet att identifiera kommande för-
väntningar och eventuellt finna idéer för lösningar för att förbättra kvaliteten i äldreomsorgen 
utifrån den enskildes synvinkel.  
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 Kommunens uppdrag  

 
Utifrån socialtjänstlagen (SoL), och hälso- och sjukvårdslagen (HSL), samt ekonomiska och 
strukturella förutsättningar styrs och utformas äldreomsorgen av den enskilda kommunen. 
Dessa ramlagar ger kommunerna stor frihet att utforma verksamheter för att tillgodose kom-
muninvånarnas behov (Socialstyrelsen, 2003). Dessa grundläggande riktlinjer ger också en 
utgångspunkt för vad man kan förvänta sig av kommunernas insatser.  
 
Äldreomsorgens verksamhet ska vara demokratisk och främja människornas sociala och eko-
nomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhället. Det är kom-
munens skyldighet att tillgodose de äldres behov av vård och omsorg. Insatserna ska vara in-
dividuellt anpassade efter den enskildes egna önskemål, behov, sammanhang och helhet. 
Valmöjlighet ska finnas mellan alternativa insatser och den enskilde får själv bestämma om de 
erbjudanden och service som äldreomsorgen erbjuder. Äldreomsorgen ska även tillvarata och 
utveckla den enskildes resurser och behovet av stöd och hjälp ska begränsas. Grundläggande 
för äldreomsorgen är att den enskilde ges möjlighet att bo kvar i sitt eget hem så långt det är 
möjligt. Kommunen ska planera sina insatser för de äldre och vara väl förtrogen med levnads-
förhållandena samt underlätta för de som vårdar sina närstående (Bergstrand, 2009).  
 
Kommunen ska enligt SoL undersöka hjälpbehov, informera om kommunens serviceutbud 
samt förmedla kontakten med andra myndigheter. Äldreomsorgens verksamhet kan indelas i 
strukturinriktade insatser, allmänt inriktade insatser och individuellt inriktade insatser som är 
direkt anpassade till den enskildes behov. Det betyder att insatserna kan vara inriktade mot 
god samhällsmiljö, öppen daglig verksamhet eller hemtjänst (Bergstrand, 2009).  
 
När vi utför vår studie om förväntningarna i den framtida äldreomsorgen anser vi det som vik-
tigt att ha dessa ramlagar som utgångspunkt. Är förväntningarna som framkommer i fokus-
grupperna relevanta för kommunens ansvarsområde eller är det andra aktörer som är aktuella 
att utföra insatserna?  
 
Äldreomsorgen ska tillgodose äldres behov av stödinsatser, omvårdnad, rehabilitering och 
sjukvård. Verksamheten i äldreomsorgen i Hagfors kommun omfattar särskilda boenden, 
hemtjänst, trygghetsboende, korttidsvård, rehabilitering, bostadsanpassning, hjälpmedelsverk-
samhet, dagverksamhet för demenshandikappande samt social aktivering och dessutom finns 
service och stöd till äldre med synskador (Hagfors kommun, 2009). I HSL anges kommuner-
nas ansvar att erbjuda hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer och dagverksamhet (Soci-
alstyrelsen, 2003). 
 
I kommunfullmäktige och socialnämnden beslutas om verksamhetsmålen för äldreomsorgens 
inriktning (Hagfors kommun, 2009). I verksamhetsplanen är huvudmålen:  
 

- Att den enskilde ska ha tillgång till en god hälso- och sjukvård och omsorg av god 
kvalitet och rättssäkerhet. 

- Den enskilde ska bemötas med respekt och professionalism. 

- Äldreomsorgen ska samverka med andra närliggande verksamheter samt driva nöd-
vändiga utvecklingsarbeten.  
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- Den enskildes behov av aktivitet, gemenskap och meningsfull tillvaro ska främjas 
samt den enskildes resurser ska tillvaratas och utvecklas.  

 
En åtgärd för att uppnå god kvalitet och förtroende, är enligt 1999 års nationella mål för äld-
repolitiken(SOU 2003:91), att bredda diskussionerna om vård och omsorg för äldre samt tyd-
liggöra vad den offentliga verksamheten ska innebära. Att samla till fokusgrupper för att dis-
kutera förväntningarna kring de framtida serviceutbudet för äldre är ett sätt att bredda diskus-
sionen och låta invånarna framföra sina förväntningar och undersöka vad kvalitet innebär för 
dem.  
 
Vi anser att det finns stora likheter mellan Hagfors kommuns målsättningar och de målsätt-
ningar som finns i äldreomsorgen i andra kommuner. I Hagfors liksom i övriga Sverige, lyfter 
man fram vikten av att äldre ska bli bemötta med respekt och att de ska få en meningsfull till-
varo. Det problematiska med dessa målsättningar är emellertid svårigheten att veta om man 
uppnått målen eller inte. Vem bestämmer vad som är meningsfull tillvaro och vad består 
egentligen ett repsektfullt bemötande i?  
 

 Förväntningar  

 
Attityder innebär tankar eller kunskaper om de föreställningar och idéer som vi har om något. 
Det innehåller även känslor som vi har kring något samt hur vi är benägna att handla på ett 
visst sätt i förhållandet till det aktuella. De tankar, föreställningar och känslor som vi bär med 
oss om verksamheten styr attityderna till äldreomsorgen. Attityderna kan förändras över tid 
vilket kan leda till skillnader mellan attityder och det faktiska utförandet. De attityder som 
baserar sig på egna tidigare erfarenheter är mer relevanta för det framtida utförandet i jämfö-
relse med om det inte finns egna erfarenheter (Angelöw & Jonsson, 1990). Därför har vi i stu-
dien valt att både ta med en grupp med säker erfarenhet av äldreomsorg och en grupp som vi 
inte kan förutsättas ha sådan erfarenhet. 
 
Förväntningar på äldreomsorgen påverkas av de allmänna attityderna som finns till äldreom-
sorgen. Vi är medvetna om att de intervjuade kan ändra sina förväntningar och attityder. Det 
kan därmed vara annorlunda förväntningar när de intervjuade kommer i den situation att de är 
i behov av äldreomsorg jämfört med de förväntningar de har idag. Det är de nuvarande för-
väntningarna vi vill undersöka i vår studie.  
 
Slår man upp förväntningar i Nationalencyklopedins ordbok (Nationalencyklopedin, 2009) 
definieras det som hopp om viss utveckling som också bedöms som sannolik. Detta går i linje 
med hur vi valt att definiera begreppet. Vi menar att förväntningar handlar om hur en individ 
bedömer framtida skeenden och känslor utifrån tidigare erfarenheter och information som 
upplevs som pålitlig. 
 
Kvalitet ses på olika sätt beroende på vem som anger vad kvalitet är och i vilket sammanhang 
man talar om det (Samuelsson & Sjöbeck, 2001). Förväntningar spelar en viktig roll i fråga 
om en serviceinsats resulterar i tillfredsställelse eller missnöje. Om den enskilde blir nöjd eller 
missnöjd med servicen beror på i vilken omfattning servicen tillgodoser den enskildes för-
väntningar. Det kan dock vara skillnad på förväntad service och önskad service. Den enskilde 
blir varken missnöjd eller nöjd om servicen uppnår de förväntningar som den enskilde har, 
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men inte motsvarar det han/hon önskar. För att den enskilde ska bli nöjd måste förväntningar-
na uppnås och motsvara det som den enskilde önskar (Leventhal, 2008).  
 
I vår studie frågar vi om förväntningar och inte det önskade resultatet. Vi tror att invånarnas  
förväntningar utgår från deras egna erfarenheter och aktuell information om dagens äldreom-
sorg. I fokusgrupperna hoppas vi att invånarna uttrycker realistiska förväntningar och inte 
orealistiska önskemål. Vi tror däremot att förväntningarna ofta överensstämmer med realistis-
ka önskemål.  
 
Kvaliteten i äldreomsorgen ur den enskildes perspektiv är svår att undersöka. Relationen mel-
lan de förväntningar någon har på servicen innan den utförts i förhållande till den service som 
verkställts, är ett mått på servicens kvalitet ur den enskildes synvinkel.  Begreppsanvändning-
en inom äldreomsorgen är oklar och motsägelsefull samtidigt som de äldre inte vet vilken ser-
vice de har rätt till eller kan förvänta sig. Men trots detta har den enskilde förväntningar på 
servicen (Samuelsson & Sjöbeck, 2001).  
 
Vi har i vår studie valt att undersöka äldreomsorgen utifrån vilka förväntningar som kommu-
nens invånare har. Förväntningarna är varierande från individ till individ och med fokusgrup-
perna hoppas vi ge utrymme för olika upplevelser och förväntningar. De olika förväntningar-
na anger hur äldreomsorgen skulle kunna uppnå kvalitet ur den enskildes perspektiv.  
 
I omsorgsarbete upplevs kvalitet i mötet mellan vårdgivare och vårdtagare och utgörs av rela-
tionen mellan förväntningar på insatserna, hur insatserna upplevs och det förväntade resultatet 
(Samuelsson & Sjöbeck, 2001). Serviceinsatserna är olika beroende av utförare och skiljer sig 
också varje gång handlingen utförs. Detta gör det svårare att definiera vad kvalitet i servicein-
satser är jämfört med en produkt. I vård och omsorg är samspelet och relationerna mellan den 
den enskilde och den som utför servicen betydelsefull och gör det mer komplicerat att möta 
den enskildes förväntningar (Leventhal, 2008). Genom att undersöka förväntningar hoppas vi 
också få reda på vad invånarna förväntar sig av personalen som utför insatserna.  
 
Beroende på hur informationen om en serviceinsats överensstämmer med det aktuella innehål-
let på servicen och hur det fungerar i verkligheten, kan informationen öka eller minska för-
väntningarna. Massmedias bevakning och rapportering påverkar de äldres förväntningar (Sa-
muelsson & Sjöbeck, 2001). Den egna information som äldreomsorgen ska distribuera kan 
påverka den enskildes förväntningar. Vi hoppas i vår studie få ta del av vad kommuninvånar-
na förväntar sig av äldreomsorgens egna information 
 
Vissa egenskaper och kännetecken styr människors olika uppfattningar såsom kön, etnicitet 
och samhällsklass (Giddens, 2007). Varje enskild person har också egenskaper som påverkar 
vilka förväntningar som finns på stöd från äldreomsorgen (Samuelsson & Sjöbeck, 2001). I 
vår studie har vi dock ett begränsat material och kommer inte att göra någon uppdelning i in-
dividernas egenskaper.  
 
Olika generationer har olika livsmål, krav och förväntningar. Människors förväntningar for-
mas genom tidigare upplevelser och erfarenheter men även från ny information (Giddens, 
2007). Förväntningarna på äldreomsorgen skiljer sig troligtvis åt mellan dem som tar emot 
äldreomsorg idag mot de som ska ta emot äldreomsorg om några år. Beroende på denna skill-
nad mellan generationer är det angeläget att studera framtida förväntningar. I vår studie foku-
serar vi på åldersgrupper som är mellan 45 – 60 år. Vi hoppas att deras identiteter kan komma 
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till uttryck i våra fokusgrupper och därmed delge oss deras självbild eftersom vi antar att det 
skiljer sig mot dagens äldre.  
 

 Tidigare forskning  

 
I vår litteraturgenomgång har vi inte funnit några studier där man undersöker förväntningar på 
den framtida äldreomsorgen. Däremot har vi funnit flera studier där man undersöker hur den 
enskilde upplever kvaliteten i äldreomsorgen. Vilka förväntningar man har är viktiga i relation 
till hur man upplever kvalitet och det är en motivering till genomförandet av vår studie. Tidi-
gare forskning ger olika besked om undersökningar och förtroendet för äldreomsorgen.   
 
Forskning om äldreomsorgens kvalitet innefattar ofta undersökningar på hur nöjda personer är 
med befintlig äldreomsorg. Att den enskilde är nöjd med äldreomsorgen kan både ge uttryck 
för att förväntningarna är låga och att den faktiska servicen överträffar förväntningarna, eller 
att förväntningarna är höga och att servicen når upp till dessa. Flera av dessa undersökningar 
anger höga förväntningar som orsaken till missnöje. Det är därför intressant för oss att under-
söka vilka framtida förväntningar som invånarna i Hagfors har. Tidigare undersökningar stu-
derar äldreomsorgen utifrån realtid, dvs insatser man redan haft behov av och inte som vår 
studie att fokusera på framtida förväntningar.  
 
I Hagfors genomfördes en brukarenkät under 2007 i hemtjänst, särskilt boende och korttids-
boende. Undersökningen genomfördes som en enkätundersökning. Undersökningen gav låg 
svarsfrekvens. De som svarade var dock i huvudsak nöjda med de insatser de fick (Hagfors 
Kommun, 2008). Socialstyrelsen uppger att brukarna i allmänhet är nöjda med vården och 
omsorgen och brukarna är mer positiv än till samhällsservicen på andra områden (Socialsty-
relsen, 2003). 
 
I rapporten ”Äldrepolitik för framtiden” (SOU 2003:91) hänvisas till studier som däremot vi-
sar att medborgarnas förtroende för vård och omsorgen av den äldre människan sviktar. Under 
1990 talet sjönk den enskildes betyg på servicen inom äldreomsorgen. Personer med egen er-
farenhet av verksamheten visade sig vara mer nöjda än de som ingen erfarenhet hade. Förtro-
endet för personalen som arbetar i verksamheterna är stort .  
 
En ny undersökning har visat att boende och nära anhöriga på serviceboenden är mindre nöjda 
nu jämfört med tidigare år. Där anges svårigheter att leva upp till de boendes förväntningar 
som den viktigaste orsaken. Skillnaden mellan förväntningar och upplevd service är större än 
tidigare år (Svensk Kvalitetsindex, 2008). 
 
I en annan studie anges att samverkan av äldreomsorg och anhörigvård tillgodoser en stor del 
av de äldres behov av insatser och att färre äldre vänder sig till hemtjänst vid kortare hjälpbe-
hov. I denna studie anges att äldre och deras anhöriga kan ha anpassat sina förväntningar till 
vad som är möjligt att få hjälp med av äldreomsorgen. Nedskärningar i insatsernas innehåll 
innebär sänkta förväntningar på hemtjänsten, som blivit mindre attraktiv (Sundström & 
Malmberg, 2004). Äldres förväntningar på stöd är oftast låga och de är ofta rädda att uttrycka 
missnöje med servicen (Karlander- Blomqvist & Jansson, 2006). 
 
Media är idag en lättillgänglig källa för information som ofta framför minskad kvalitet i vård 
och omsorg. Socialstyrelsen (2003), menar att det inte finns några belägg för sådana kvalitets-
brister utan uppger att förändringarna beror på förbättrad hälsa, ökade anhöriginsatser och ut-
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ökad möjlighet att köpa nödvändig hjälp. Andra förklaringar är att förväntningarna kan ha 
sänkts, eller så kan servicenivån tidigare varit mycket generös.  
 
Vården bör utformas utifrån hänsyn till den enskildes rutiner, behov och förväntningar. Om 
inte förväntningarna motsvarar servicen känner sig de äldre illa till mods. En del äldre vill inte 
ta del av äldreomsorgens service även om andra kan anse att det finns behov. Dessa personer 
ser ofta äldreomsorgen som ett hot mot oberoende och är en utmaning för verksamheten 
(Themessl-Huber, Hubbard & Munro, 2007). Om de äldre känner att de deltar och är involve-
rade i besluten om insatser blir de mer tillfredsställda med servicen (Karlander- Blomqvist & 
Jansson, 2006).  
 
I en värmländsk studie anges det som viktigast att få hjälp med hushållsaktiviteter som mat-
lagning och städning. Hjälp som rör den egna personen ansågs också som viktig medan det 
visade sig vara mindre viktigt att få hjälp att komma ut, få stöd genom samtal och hjälp att att 
träffa andra människor. Undersökningen visar att de primära fysiologiska behoven måste till-
godoses först, därefter sociala behov. Författarna betonar att det är viktigt för äldre att bibe-
hålla sin självständighet, handlingsförmåga, kontinuitet och rutiner i sin vardag även om livs-
villkoren förändrats (Karlander- Blomqvist & Jansson, 2006). För att utforma vården och om-
sorgen bör man lyssna på den enskildes förväntningar, vilket vi gör i vår studie.  
 

 Teori 
 
Vi har valt att utgå från den fenomenologiska referensramen i vårt arbete, vilket innebär att vi 
vill försöka identifiera de väsentliga meningarna utan förutfattade meningar (Bjurvill, 1995). 
Därför har vi inte utgått från någon teori i vår bakgrund, men diskuterar olika teorier i vår dis-
kussionsdel som vi anser anknyter till vårt resultat.  
 
 

 Material och metod 
 
Vi vill i vår studie fånga Hagfors kommuns invånares förväntningar på framtida serviceutbud. 
Eftersom förväntningar ser olika ut för olika personer och vi vill fånga olika upplevelser och 
aspekter av förväntningarna, har vi valt fokusgruppintervjuer som metod för att samla in da-
tamaterial till vår studie.  
 
Fokusgruppintervjuer ger fördjupat perspektiv och deltagarna kan där gemensamt resonera sig 
fram till åsikter och idéer. De åsikter deltagarna framför i gruppen kan under diskussionens 
gång omformuleras och nya idéer kan uttryckas. Fokusgrupperna ger inblick i hur deltagarna  
tänker. Det är subjektiva värderingar som framkommer och inte alltid fakta. I en fokusgrupp-
intervju får deltagarna fritt föra diskussionen utan för stor inblandning av intervjuaren. Fokus 
ligger på vad gruppmedlemmarna själv tycker är viktiga aspekter utifrån frågeområdet. En fri 
diskussion mellan gruppmedlemmarna innebär att varierande aspekter av förväntningar kan 
uppkomma. Metoden ger utrymme för ett mindre antal människor att uttala sig, utrymme för 
avvikande åsikter och tid för den enskilde att utveckla sina argument (Wibeck, 2000).  
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 Fenomenologi och kvalitativ forskning  
 
Syftet men kvalitativ forskningsintervju är att få den enskildes subjektiva beskrivning av sin 
livsvärld. Den kvalitativa forskningen ger beskrivningar och kan fånga den enskilde upplevda 
värld (Kvale, 1997).  
 
Vi har gjort vår analys av materialet med inspiration från fenomenologin som utgår från den 
enskildes subjektiva beskrivning av ett upplevt fenomen. Vi är i vår studie inte intresserad av 
dolda budskap eller tolkningar utan målet är att presentera deltagarnas upplevelser av feno-
menen utan omtolkning. I vår studie har vi velat tydliggöra och uppmärksamma de förvänt-
ningar som framkommer. Vi vill gå utöver uppenbara förväntningar som uttrycks för att även 
göra den väsentliga meningen tydlig. Till exempel vill vi inte bara fånga förväntningen tex var 
man vill bo, utan få reda på vad som är det viktiga i boendet.  
 
Fenomenologi innebär att det är upplevelsen av fenomenen som är det viktiga och varje en-
skild människa har olika erfarenheter som innebär att fenomenen finns i många variationer. 
Det handlar om att beskriva fenomenens kärna. Centralt är den enskildes perspektiv, upple-
velsernas mångfald och att göra det som är väsentligt tydligt. I fenomenologin försöker fors-
karen identifiera de väsentliga beskrivningarna utan förutfattade meningar. Det är viktigt att 
kritiskt analysera förutfattade meningar, då det är svårt att helt bortse från dem (Bjurvill, 
1995). I vår studie är det fenomenet förväntningar som vi vill beskriva.  
 
Vi arbetar båda inom äldreomsorgen i Hagfors kommun sedan ca 5 år tillbaka och har därmed 
relativt god kunskap om äldreomsorgens verksamhet. Vi har båda också erfarenheter av andra 
kommuners äldreomsorg. Trots denna förförståelse har vi försökt att gå in i vår studie med 
öppna ögon inför den enskildes förväntningar. Inför studien har vi diskuterat våra egna för-
väntningar på den framtida äldreomsorgen för att vi tror att det då är lättare bortse från dessa. 
Vi har haft ambitionen att se den enskilda människans subjektiva erfarenheter och upplevel-
ser, utifrån varje unika människa som besitter egna attityder vilket innebär egna föreställning-
ar och förväntningar om äldreomsorgen.  
 
Vår förförståelse och tidigare erfarenheter av äldreomsorgen kan å ena sidan ses som något 
negativt i genomförandet av denna studie. Å andra sidan har våra tidigare erfarenheter möj-
liggjort för oss att ställa frågor på ett sådant sätt som vi kanske inte kunnat göra om vi helt 
saknat erfarenheter av hur det är att arbeta med äldre. Vi kan i vår studie ha blivit påverkade 
av det ständiga förändringsarbete som pågår i kommunen. Då vi har fått uppdraget av kom-
munen, innebär det att vi måste vara extra uppmärksamma under studiens gång, så att resulta-
tet inte bara bekräftar det kommunen arbetar för. Vi har inte fått några anvisningar från led-
ningen om hur studien ska utföras eller frågeställningar inför intervjuerna, men är medvetna 
om att vår insikt i verksamheten ändå kan påverka oss.  
 

 Fokusgrupp 

 
Enligt Wibeck (2000), är en lagom storlek på fokusgruppen fyra till sex personer, eftersom 
detta ger möjlighet för gruppmedlemmarna att hålla ögonkontakt med varandra, möjlighet för 
moderatorerna att behålla allas uppmärksamhet samt ge utrymme för varje enskild person i 
gruppen att komma till tals. Målet för en fokusgruppintervju är att deltagarna ska få diskutera 
så fritt som möjligt och därför bör moderatorn vara tillbakadragen men ändå vara en aktiv 
lyssnare och låta deltagarna diskutera. Vår roll som moderatorer har varit att hjälpa gruppen 
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att hålla sig till ämnet och se till att de tillbakadragna får utrymme i diskussionen och att de 
starka inte tar tar över för mycket.  
 
Vid intervjuerna gav vi inledningsvis muntlig information om syftet med intervjun. Informa-
tionen bestod av att studien ska resultera i ett examensarbete samt att deltagarna kommer att 
vara helt anonyma i vårt arbete men att de under intervjuerna inte är anonyma för varandra. Vi 
var båda med som moderatorer. En av oss, på förhand bestämt, hälsande välkommen, berät-
tande bakgrunden om vårt examensarbete och samarbetet med Hagfors kommun. Vi informe-
rade om informerat samtycke samt att att fokusgruppintervjun skulle spelas in på band. Under 
fokusgruppintervjuerna förde var och en av oss moderatorer anteckningar över den övergri-
pande diskussionen och observationer vi gjorde. Anteckningarna fördes för att kunna göra en 
avslutande sammanfattning av diskussionens innehåll. Vid denna sammanfattning fick  delta-
garna tillfälle att komplettera om de ville tillföra något.  
 

 Intervjuguide 

 
I fokusgruppintervjuerna använde vi oss av en öppen frågeguide (bilaga 1) för att guida oss 
inom vilka områden diskussionen bör innehålla. En frågeguide bör stimulera till ett positivt 
samspel så att samtalet hålls flytande och att deltagarna känner sig motiverade att delge sina 
upplevelser och förväntningar. I våra intervjuer var vi var vi medvetna om att ställa öppna 
frågor för att stimulera berättandet (Kvale, 1997).  
 
Vi har i vår frågegudie (bilaga 1) utgått från syftet där vi vill undersöka förväntningar för den 
framtida äldreomsorgen. Vid utformning av denna guide har ambitionen varit att ta hänsyn till 
vad som kan påverka upplevelsen av äldreomsorgen, exempelvis:  
 

- Kvalitet är viktigt för vård och omsorg enligt äldreomsorgens mål. Förväntningar har 
betydelse för hur vi upplever kvalitet. 

- Kompetens innebär att de enskilde ska bemötas med respekt och professionalism en-
ligt äldreomsorgens mål. 

- Enligt SoL ska äldreomsorgen innehålla olika verksamheter. Äldreomsorgen ska sam-
verka med andra närliggande verksamheter och främja den enskildes behov av aktivi-
tet, gemenskap och meningsfull tillvaro.  

- Kommunen ska informera om sitt serviceutbud och förmedla kontakt med andra myn-
digheter. 

 

 Pilotstudie 

 
Inför fokusgruppintervjuerna förberedde vi oss genom att genomföra en pilotstudie med några 
av våra kollegor. Syftet med denna pilotstudie var att testa frågeguiden så att svaren på frå-
gorna skulle motsvara syftet med studien. I pilotstudien testade vi även vår inspelningsutrust-
ning, hur lång tid intervjun skulle ta och det var även ett övningstillfälle för oss att vara mode-
ratorer i en fokusgruppintervju. Intervjun tog drygt 1 timme och vi ansåg att frågeguiden var 
relevant och att utrustningen fungerade bra. Det enda vi ändrade efter pilotstudien var att ta ett 
kassettband med längre inspelningstid för att slippa byta sida på bandet under fokusgruppin-
tervjun.  
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 Tillvägagångssätt 

 
Vi har valt att intervjua en invånargrupp, en äldreomsorgspersonalgrupp samt en politiker-
grupp eftersom vi tror att detta kan ge olika aspekter och innehåll i materialet. Vi utgick från 
att erfarenheterna för dessa grupper är olika och därmed kan ge olika aspekter på förväntning-
ar.  
 
När man planerar en fokugruppintervju bör man ta hänsyn till att rummet där intervjun äger 
rum ska inge trygghet och kännas bekvämt samt att deltagarna har någonting gemensamt. Om 
deltagarna är alltför främmande för varandra finns risk att det inte blir en öppen diskussion 
(Wibeck, 2000). Utifrån detta planerade vi vilka fokusgrupper som skulle ingå i vårt arbete. 
 
Intervjuerna tog cirka en till en och en halv timme vardera att utföra. Urval och tillvägagångs-
sätt skiljde sig åt mellan de olika fokusgrupperna varför vi har valt att redovisa detta gruppvis. 
Gemensamt för grupperna är att urvalet är kommuninvånare från 45- 60 år. Äldreomsorgens 
ledning ansåg att denna åldersgrupp var intressantast för studiens syfte eftersom de är den 
kommande generationen med behov av äldreomsorg i framtiden. Ledningen vill ha framför-
hållning och göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena för invånarna i kommunen. Nå-
got fler kvinnor än män deltog i studien.  
 
När det gäller hur vi uppfattade fokusgrupperna vill vi inte skilja dem åt eftersom det kan 
peka ut någon enskild deltagare. I alla fokusgrupperna bidrog alla deltagare till diskussionen. I 
någon av fokusgrupperna pratade någon mer än någon annan, men ändå fick alla komma till 
tals utan att vi som moderatorer behövde ingripa. Däremot fick vi ibland styra in diskussionen 
till den enskilde personens förväntningar eftersom samtalet annars hamnade på olika sidospår, 
exempelvis specifika fall. Alla fokusgrupptillfällena upplevdes av oss som lättsamma och 
trevliga tillställningar.  
 

 Invånargruppen 

 
Ursprunget till invånargruppen var att äldreomsorgschefen och socialnämndens ordförande i 
Hagfors kommun ville kalla till ett möte för invånarna i kommunen för undersöka deras för-
väntning på serviceutbudet i Hagfors kommun i framtiden. Äldreomsorgschefen och social-
nämndens ordförande hade för avsikt att inrikta sig på kommuninvånare mellan 45-60 år för 
att vara förberedda att möta framtida förväntningar.  
 
Vi har försökt att sprida informationen om stormötet för att nå ut till en stor variation av tänk-
bara intervjupersoner; äldre, funktionshindrade, barnfamiljer och övrig allmänhet. Inbjudan 
annonserade vi i det lokala Veckobladet som når ut till alla hushåll inom Hagfors kommun. Vi 
satt upp anslag på allmänna platser så som biblioteket, badhuset, anslagstavlan vid DHR, 
vårdcentralen dagligvaruaffärer, särskilda boenden och i trappuppgångar (bilaga 2). Inbjudan 
formulerades i samråd med annonsansvarig i Hagfors kommun samt äldreomsorgschefen.  
 
Äldreomsorgschefen och socialnämndens ordförande inledde detta möte med information om 
kommunens ambition att möta invånarnas förväntan. Därefter påbörjades vår information och  
fokusgruppintervju. Vid denna intervju tillfrågade vi om invånarnas medgivande till bandin-
spelning samt lämnade ett skriftligt informerat samtycke (bilaga 3) eftersom detta inte fram-
gick på inbjudan. Fokusgruppintervjun ägde rum i hemtjänstens nyrenoverade lokaler där vi 
använde ett avskilt sammanträdesrum.  
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Vid detta tillfälle deltog fyra personer samt vi moderatorer. Vi kan inte uttala oss om bortfall i 
denna grupp eftersom det var ett frivilligt deltagande. De personer som hade anmält sig kom 
till fokusgruppintervjun.  
 
 

 Personalgruppen 

 
När vi gjorde urvalet för personalen inom äldreomsorgen använde vi oss av äldreomsorgens 
personalbilaga där personal på särskilda boenden, hemtjänst och sjuksköterskor redan är upp-
delade och födelseår finns. Vi lottade fram fyra namn på dem som arbetade på hemtjänsten 
och fyra stycken namn på dem som arbetade på särskilt boende samt en sjuksköterska som 
alla var över 45 år. I personalbilagan har alla anställda i vår urvalsgrupp lika stor möjlighet att 
blir lottade. Detta är ett slumpmässigt urval eftersom alla har lika stor sannolikhet att bli ut-
valda (Wibeck, 2000). 
 
Vi skickade ett informationsbrev till var och en av dessa personer. Där informerade vi om att 
det var frivilligt att delta i studien, att de skulle vara anonyma i vårt examensarbete men att de 
skulle prata i grupp tillsammans med annan personal. Vi informerade också om att diskussio-
nen skulle spelas in på band (bilaga 4). Ett informationsbrev skickades till enhetscheferna om 
att det fanns personer inom deras personalgrupp som var tillfrågade att medverka i vår fokus-
grupp och att deltagarna skulle få delta på förtroendetid (bilaga 5). 
 
För att ha utrymme för eventuellt bortfall skickade vi ut nio inbjudningar till den utlottade 
personalen. Två personal som arbetar på särskilt boende, två personal som arbetar i hemtjäns-
ten och en sjuksköterska som anmälde sig och deltog i vår fokusgrupp. Av de som inte kom 
hade två anmält att de var sjuka, ett brev hade inte nått den inbjudna i tid, de övriga inbjudna 
hörde inte av sig.  Denna fokusgrupp utfördes i konferensrummet på Kommunrehab, som är 
ett lugnt rum där vi kunde utföra intervjuerna utan att bli störda.  
 

 Politikergruppen  

 
Genom mailkontakt med socialnämndens ordförande, som varit initiativtagare till vår under-
sökningside, informerade vi om att vi ville göra en fokusgruppintervju med fyra till sex frivil-
liga ur socialnämnden. Socialnämndens ordförande fick i uppdrag att ge medlemmarna infor-
mation om vår studie och meddela oss om tid och plats för intervjun. Socialnämnden består av 
nio ordinarie medlemmar. Det var sex frivilliga personer ur socialnämnden som deltog i vår 
fokusgruppintervju. Därmed fanns inget bortfall i denna grupp. Denna fokusgruppintervju 
ägde rum i anslutning till deras socialnämdsmöte, i ett konferensrum på socialkontoret.  
 
 
 

 Analys  

 
Wibeck (2000) menar att fokusgruppintervjuerna ska spelas in på band för att få en så realis-
tisk bild som möjligt av datamaterialet. Vi spelade in fokusgruppintervjuerna på band och in-
tervjutillfällena skrevs sedan ut ordagrant utav en av oss. Utskrifterna användes för att analy-
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sera vårt material. Vi analyserade den nedskrivna texten var och en för sig med ett deskriptivt 
förhållningssätt, dvs. att beskriva materialet utifrån deltagarnas synvinkel (Kvale, 1997). 
 
Vår analys har vi gjort utifrån Malteruds (2009) beskrivning av fenomenologisk analys. Vi 
läste var för sig igenom samtliga intervjuer för att få en känsla av helheten och finna gemen-
samma kodgrupper som beskrev förväntningarna. Dessa grupper fångade vår uppmärksamhet 
under genomläsningen. Vi försökte att läsa materialet med öppna ögon och inte påverkas av 
vår förförståelse.  
 
Malterud (2009) beskriver att meningsbärande enheter ska identifieras. Dessa enheter är delar 
av texten som belyser syftet med studien. Den text som belyste förväntningar i vårt material 
identifierades. Därefter försökte vi, var och en för sig, att hitta meningsbäranade enheter för 
att sedan kunna finna kodningsgrupper. Vi har gjort vårt analysarbete på olika sätt, en av oss 
valde att använda datorn och klippa och klistra meningsbärande enheter och på så sätt hitta 
olika kodningsgrupper medan den andre valde att använda färgpennor och markera olika hu-
vudkategorier till olika kodningsgrupper. Varje kodningsgrupp resulterade i de förväntningar 
som fokusgrupperna uttryckte. De slutliga kodningsgrupperna blev valmöjligheter, självbe-
stämmande, trygghet och integrering. Slutligen sammanfattade vi innebörden av förväntningar 
som framkom och genom tydliga citat gav vi en heltäckande bild av de förväntningar som 
finns av framtida seviceutbudet i Hagfors kommun. Vi diskuterade tillsammans fram olika 
kodningsgrupper utifrån vårt datamaterial och enades om gemensamma benämningar som re-
dan från början var snarlika.  
 

 Reliabilitet 

 
Med reliabilitet avses mätnoggrannhet, dvs att vi mäter på ett tillförlitligt sätt. Reliabilitet 
handlar om att man är noga i datainsamlingen och att intervjuerna genomförs på ett  profes-
sionellt sätt så att deltagarna lämnar ifrån sig den information som vi söker (Kvale, 1997). Vi 
skriver ut intervjun detaljerat, lyssnar på banden och säkrar att vi uppfattar saker på rätt sätt 
under samtalet och efter utskrift, så att materialet inte feltolkas.  
 
Vi tror att vår undersökning skulle ge likartat resultat om studien skulle göras om vid ett sena-
re tillfälle inom kort tid. Kvale (1997) benämner detta som en ”test retest” metod. På längre 
sikt förändras attityder och samhällets perspektiv och då tror vi att studien skulle få ett annat 
resultat. Vi tror det är svårt att generalisera resultatet till någon annan kommun eftersom de 
befintliga äldreomsorgsverksamheterna ser olika ut. Enligt Wibeck (2000) är reliabiliteten 
högre om samma moderator är med och får leda alla fokusgruppintervjuer, vilket det var i 
våra fokusgrupper.  
 
Eftersom vi båda var med vid fokusgruppintervjuerna och oberoende av varandra kom fram 
till liknande resultat när vi analyserade materialet, anser vi att vår studie har hög grad av reli-
abilitet. Genom att vara två personer kan vi hjälpa varandra att ha ett så objektivt förhåll-
ningssätt som möjligt genom studien. Genom vår öppna dialog diskuterar vi kring de olika 
stegen i metod och analys och därmed stärker vi reliabiliteten (Kvale, 1997).  
 

 Validitet 
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Med validitet menas att mäta det som det som ska mätas (Kvale, 1997). Wibeck (2000) menar 
att en risk för trovärdigheten i fokusgruppintervjuer kan vara att deltagarna inte törs säga vad 
de tycker, eller att de överdriver för att göra intryck på varandra. Ett annat hot mot validiteten 
skulle kunna vara miljön, dvs rummet där intervjun äger rum. Det är viktigt att miljön är be-
kant för deltagarna. Vidare menar Wibeck (2000), att det är upp till forskaren att bedöma i 
vilken utsträckning man kan lita på vad deltagarna säger. För att bedöma validiteten måste 
forskaren gå tillbaka till forskningsfrågan, titta på studiens kontext, se studien utifrån de in-
tervjuades perspektiv. Forskaren bör också ställa sig frågan efter fokusgruppintervjun om det 
var en avslappnad och öppen atmosfär och om alla deltagarna fick säga vad det tyckte. 
”Group think” innebär att endast ett sätt att tänka är det rätta i grupp vilket kan ge minskad 
validitet i fokusgruppintervjuer. 
 
När vi i efterhand reflekterar över intervjuerna anser vi att det var positivt klimat som även 
gav uttryck för avvikande åsikter. Detta stärker validiteten. Deltagarna fick alla säga vad de 
förväntade sig och ingen enskild deltagare upplevdes vara styrande i samtalet. Vi upplevde 
inte känslan av ”group think” i våra intervjuer eftersom olika förväntningar uttrycktes i grup-
perna. 
 
Att kommunicera hur mätningen är genomförd är en viktig aspekt i validitetsbegreppet. Vår 
egen förförståelse, erfarenheter och kunskaper i relation till problemområdet påverkar hur re-
levant resultatet blir (Malterud, 2009). För att öka validiteten har vi beskrivit vår egen förförs-
tåelse, datainsamlingen, urvalet och analysprocessen. Enligt Kvale (1997) minskar trovärdig-
heten i en studie med ett litet deltagarantal. I vår studie var det få deltagare i invånargruppen 
vilket kan påverka validiteten.  
 

 Etiska överväganden 

 
En vetenskaplig studie bör ha god etik, vilket innebär att forskaren bör visa omtanke om del-
tagarna i undersökningen och ge skydd åt den enskilde människan som deltar, vilket ställer 
krav på forskaren (Bischofberger, Dominique & Hagenfelde, 1995).  
 
I vår studie har vi tagit hänsyn till olika etiska överväganden under arbetets gång. Vi är med-
vetna om att intervjuerna kan starta processer hos deltagarna. Därför lämnade vi ut informa-
tion om vart deltagarna kunde nå oss efter intervjun för eventuella frågor (bilaga 3).  
 
Fokusgrupp som metod, kan vara mer etiskt tilltalande än andra metoder då människor får 
komma till tals på villkor som mer är deras egna. Intervjudeltagarna har också större möjlig-
het att avstå från att uttala sig om ämnen som kommer upp som är känsliga för den enskilde 
(Wibeck, 2000). 
 
I de etiska perspektivet ingår informerat samtycke vilket vi lämnade till invånargruppen vid 
fokusgruppintervjun. Informerat samtycke innebär att informera om studiens syfte, frivilligt 
deltagande, möjlighet att dra sig ur när som helst, att intervjuerna spelas in på band och att 
materialet kommer att behandlas konfidentiellt av oss, dvs sparas och skyddas noggrant. I in-
bjudan till personalgruppen framgick det informerade samtycket (bilaga 3). De övriga grup-
perna fick muntlig och skriftlig information på plats. Vi har informerat deltagarna om att de-
ras förväntningar har stor betydelse för resultatet av vår studie. 
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Vi har genomfört hälsohögskolans egengranskning vid examensarbeten (bilaga 6). Det som 
eventuellt skulle innebära nackdel för deltagarna i vår studie är konfidentialiteten inför var-
andra i gruppen. Vid samtliga intervjuer presenterade vi oss för deltagarna men det var frivil-
ligt för deltagarna att presentera sig. Enligt Wibeck (2000) är det ett stort etiskt dilemma med 
fokusgrupper. Vi kan inte garantera konfidentialitet då deltagarna pratar öppet inför varandra, 
men vi garanterar från vår sida att det aldrig kommer att släppas ut uppgifter som rör delta-
garnas identitet. Vi frågar intervjupersonerna om deras framtida förväntningar på serviceutbu-
det vilket inte är speciellt etiskt känsligt och då kan fokusgrupp vara en lämplig datainsam-
lingsmetod. Om vi däremot hade frågat om sjukdomsbild, relationer eller liknande hade ämnet 
varit mer etiskt känsligt.  
 
Kvale (1997) menar att en studie blir valid i etiskt perspektiv om den producerar kunskap som 
gynnar den enskilde på ett minimum av skadliga konsekvenser, vilket vi bedömer att vår stu-
die gör. Forskarna ska försäkra sig om att förväntad kunskap inte redan finns och att värdet 
överstiger de eventuella obehag som deltagarna i fokusgruppintervjun kan utsättas för. Vi me-
nar att de negativa konsekvenser som kan förekomma för deltagarna angående konfidentialli-
tetsbrister i gruppen ändå övervägs av de resultat och nytta som fokusgrupperna  kan genere-
ra.  
 
I alla fokusgruppintervjuerna diskuterades det etiska dilemmat om att bestämma över sig själv 
samtidigt som äldreomsorgen ska ingripa då man inte längre kan bestämma över sig själv.  
 
 

 Resultat 
 
I detta avsnitt kommer resultaten från våra fokusgrupp intervjuer att presenteras. I vår analys 
har vi funnit fyra olika kodgrupper där förväntningarna på framtidens serviceutbud inom Hag-
fors kommun tas upp. Dessa kodgrupper är valmöjligheter, självbestämmande, trygghet och 
integrering. De citat som presenteras kommer från deltagarna i fokusgrupperna. Vissa dialek-
tala uttryck har i citaten justerats för att bli mer lättlästa. 
 
Vi har valt att sammanställa resultatet från alla fokusgrupperna i ett och samma resultat. De 
kodgrupper som framkommer har varit gemensamt i alla fokusgrupperna. Tyngdpunkten har 
dock skilt sig åt.  
 
Personalgruppen utmärktes av konkreta förväntningar med exempel ur vardagen medan poli-
tiker och invånargruppen hade mer övergripande förväntningar. Personalgruppen visste  kon-
kret hur de inte ville ha det i framtiden. Socialnämndens fokusgrupp var generellt inriktad på 
att alla ska ha samma tillgång till kommunens utbud och att valmöjligheterna ska vara möjligt 
att variera för den enskilde. Invånargruppen lade betoning på integritet och bevarandet av den 
enskildes värde. 
 
En kodgrupp som var centralt för personalgruppen var integrering mellan människor i olika 
åldrar med olika funktionshinder. Denna kodgrupp är inte lika tydligt i de andra fokusgrup-
perna, men berörs ändå.  
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 Valmöjligheter 

 
Möjligheter att göra olika val framkommer som en mycket viktig del. Förväntningar finns att 
det ska finnas olika alternativ och utbud att välja mellan. Val och alternativa utbud för boen-
de, aktiviteter, mat och personal är centralt. Det handlar om att ha ett val mellan olika möjlig-
heter.  
 

 Boende 

 
Det framkommer tydliga förväntningar att kunna få göra ett val mellan att bo tillsammans 
med sin make/maka eller bo skiljda åt. Detta förväntas gälla både i sitt eget hem och på sär-
skilda boenden när den enskilde är i behov äldreomsorg.  
 

” Idag är det ett tvång att flytta isär. Man kanske inte orkar ta sig till varandra en gång. Men det 
är ju både på gott och ont, när man blir nog sjuk kanske man inte orkar med varandra.  Inte ska 
det stå i tidningen att nån har flyttat och nån bor kvar. Den som bor kvar är förtvivlad och vill 
komma dit men det inte går.” 

”När den dagen kommer så vill man inte behöva skiljas.” 

 

Även möjligheten att kunna att bo med sina husdjur ses som en självklarhet, och service för-
väntas för att kunna sköta och behålla dem.  
 
Diskussion förs om vikten av att det ska finnas korttidsplatser för att ha möjlighet att period-
vis komma in och få nya krafter, äta upp sig för att sedan kunna bo i sitt egna boende igen. 
Har den enskilde möjlighet att komma in kontinuerligt och i ett tidigt skede, kan det vara av-
görande för att klara sig lite längre i sitt eget hem.  
 

”Om det finns platser kanske man kan fördröja processen, vara borta några veckor och sedan 
komma hem igen. Det blir kanske inte så omöjligt med korttidsplats om man vet att man kommer 
hem tillbaka- ja med inställningen att man ska hem tillbaka.” 

 

 Mat 

 
Valmöjligheterna kommer in även i diskussionen om maten. Det ska finnas alternativ i matse-
deln både på boende och för dem med matdistribution. Diskussion förs även om att kunna ha 
önskemål om en matsedel där man får önska favoriträtter.  
 
Matmiljön ses som viktig och valmöjligheter ska finnas att kunna äta tillsammans med sina 
närstående. Det ska finnas olika platser för att äta sin mat. Kommer anhöriga till personer på 
särskilt boende finns förväntningen att sällskapet ska kunna äta ostört i ett avskilt rum i an-
slutning till matsalen. Valet ska finnas om den enskilde vill äta tillsammans med många, någ-
ra få, eller kanske själv.  
 

” Om det är något man inte tycker om måste man få välja något annat.” 

 

Valmöjligheten att få ett glas vin eller snaps till maten är också viktigt för välbefinnandet.  
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Matkvaliteten är viktig och förväntningen finns att maten ska kunna lagas i anslutning till 
måltiden.  
 

 Aktiviteter 

 
Olika aktiviteter ska finnas att välja för att få stimulans för olika sinnen i sin tillvaro. Dessa 
ska kunna väljas utifrån den enskildes intresse. För att tillvarata sina egna intressen och få ha 
roligt krävs ett varierat utbud av aktiviteter. Deltagarna påpekar att upplevelserna är viktiga 
för välmåendet i åldrandet. Viktigt är att kunna bevara sinnesintrycken. Pizzaträffar, video-
sammankomster, vinprovning, spaupplevelser, kafferep och bingo är exempel som framkom-
mer i fokusgrupperna. Diskussionen handlar också om att det inte behöver ske på kvällstid 
utan att man som pensionär har tid och kan vara mer flexibel.  
 
Det framkommer att det ska vara möjligt för andra organisationer att bedriva utbud för aktivi-
teter. Kommunen ska ha ett samordnade ansvar men det ska alltid vara upp till den enskilde 
att göra sina egna val om vilken aktivitet eller organisation som han/hon vill uppsöka.  
 

 Personliga förhållanden 

 
Möjligheterna ska finnas att kunna välja vilken personal och person som ska utföra insatsen. 
Valmöjligheter kring personalgruppernas kompetens diskuteras också. Personerna i fokus-
grupperna förväntar sig olika kompetens. En del vill att personalen ska fokusera på sjukvår-
dande insatser medan andra ser detta som mindre viktigt.  
 

”-Jag tycker att man ska kunna få välja personal. 

-Skulle jag inte tycka om personen som kommer till mig skulle jag ha chans att få en ny.” 

 

Möjligheten ska finnas att de närstående kan hjälpa till att ta hand om den som behöver insat-
sen och få stöttning av kommunen i form av bidrag eller annat stöd. Även valmöjligheter att 
få välja sina sociala kontakter ses som viktiga. Möjlighet att få möta andra människor i olika 
sammanhang ska finnas. 
 

”Får jag träffa andra kanske jag mår goare och gör att jag inte känner mig så sjuk.” 

 

 Självbestämmande  

 
Självbestämmandet handlar om att jag själv får bestämma när jag vill utföra en handling och 
välja mellan det utbud och alternativ som finns. En förväntning är att kunna fatta sina egna 
beslut gällande när, var och hur en handling ska utföras. Det finns även förväntningar att själv 
kunna bestämma i detaljfrågor, tex var och hur handlingen sker och vart saker ska placeras. 
 

”Man mår lite goare om man får va med och bestämma.” 

 

”Det är viktigt att inte vara tvungen.” 
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Det framkommer att det finns olikheter mellan vad personer förväntar sig beroende på vanor, 
personlighet etc. Förväntningar finns men ser olika ut för var och en. De intervjuade förväntar 
sig att kunna välja en serviceinsats och avstå från en annan som däremot kan vara viktig för 
andra personer.  
 
 

”Jag kanske vill duscha varje dag men då kanske jag kan avstå något annat. Jag menar att vi är 
olika individer allihop. Det kanske inte blir något dyrare att välja vad jag vill ha, för man kan 
göra avkall på något annat som nån annan vill ha. ” 

 

Att det ska finnas möjligheten att bestämma själv vilken handling den enskilde vill ha utfört 
framkommer som en förväntan.  
 

”-Man kanske också ska få betala om man vill göra något extra roligt. 

-Nej, jag vill ha allt gratis egentligen...” 

 
Förväntningar finns också kring att den enskilde själv ska få bestämma när flytt är aktuellt och 
vart boendet ska vara.  

 

”I dag är det någon som tar över och bestämmer åt en när jag ska flytta. När jag har bestämt mig 
själv som person är det andra som ska tänka över mig att; nej du får inte komma in.” 

 
Det ses som viktigt att få behålla sina vanor och inte tvingas att passa in den mall som råder  
för vad som är rutin i verksamheten. Förväntningarna finns att få bibehålla sin personlighet 
och att få fortsätta att vara den person man är och har varit i hela sitt liv, och göra på sitt sätt 
som handlingen alltid har utförts ses som väsentligt.  
 

”-Jag vet att det är jätteviktigt med mat när man kommer in på institution men då är det så himla 
viktigt det där med maten, då får de kanske inte äta det dom ätit i hela sitt liv förr.  

-Nej, det är allt det där med näringsriktigt och det är ju jätteviktigt men man kan ju inte tvinga 
folk som levt på ett sätt i hela sitt liv att äta sånt de aldrig ha ätit.  

- Ja, man ska få bestämma själv. ” 

 

”Jag måste fortfarande få bestämma över mitt liv, en naturlig sak är när jag vill duscha. Då skulle 
jag vilja bestämma vilken dag jag vill göra det varje dag eller hur man vill. Jag är ju fortfarande 
människa och kan tänka klart och då vill jag förvalta lite mer över mitt liv. Så känner jag 
personligen.” 

 

”Idag liknar man mer ett nummer, att jag är ett nummer i den här kedjan på nått sätt.” 

 
Det visar sig viktigt att behålla sitt privatliv fast än den enskilde tar emot hjälp. Som personal 
måste man respektera att den enskilde kan vilja vara ensam.  
 

”Som det är nu är det ingen som får ha något privatliv. Som personal är vi med överallt. Kommer 
stup i kvarten.” 
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”Det är viktigt för mig att kunna låsa om mig och få vara ifred.” 

 
Kommunens information om vad som verksamheten erbjuder måste beakta den enskildes 
självbestämmande eftersom informationen annars lätt kan ses som kränkande. Om den enskil-
de får information som den inte efterfrågat tex förebyggande hembesök eller personliga brev 
kan personen bli förnedrad.  
 

”En del kanske skulle bli kränkta om man erbjuds förebyggande hembesök vid en viss ålder. 

- Det tror jag inte att jag skulle bli 

- Jo men är man klar och redig kanske man tänker på ett annat vis. En del tycker nog inte om det 

- Det är precis som när kyrkan åker ut med blommor till  de äldre, det är inte heller alltid så 
populärt att få en... 

- Ja, man påminns om att bli gammal.  

-Ja så är det. Slutet....” 

 
”Vi som jobbar i vården skulle nog inte reagera på att få brev från kommunen om vilka tjänster 
som kan fås, men de som aldrig jobbat kanske skulle bli stötta. ” 

 
Fokusgrupperna förväntar sig istället att informationen är mer allmänt riktad och att den en-
skilde själv kan bestämma när informationen ska inhämtas. De intervjuade förväntar sig att 
informationen enkelt ska kunna inhämtas på allmänna platser, en väl utbyggd hemsida, i tele-
fonkatalogen och regelbundna annonser i Veckobladet. Även information på öppna lokala 
sammankomster efterfrågas. Namnen på de som utför tjänster är inte viktiga utan information 
om insatserna och hur dessa kan nås.  
 

 Trygghet 

 
Trygghet framkommer som något centralt i diskussionerna. Det bör finnas ett skyddsnät i 
samhället så att någon tar ansvar för den enskilde personen i ett skede där den inte kan ut-
trycka sig och be om hjälp utan att för den skull begränsa självbestämmandet. De personliga 
mötena är en annan aspekt på trygghet som fokusgrupperna diskuterar.  
 
En förutsättning för att skapa trygghet i mötet innebär tid, kontinuitet, bra bemötande och 
kompetens. Tiden, kompetensen och kontinuiteten ger förutsättningar för ett bra bemötande 
som i sin tur skapar trygghet. Om den enskilde har vetskap om att han/hon får den kompetens 
som efterfrågas vid det specifika tillfället skapas trygghet.  
 
 

 Bemötande och tid 

 
Förtroende mellan personal och den enskilde är en central del av resonemanget. De personliga 
kontakterna som skapar mötet är viktiga och betydelsefulla och ger i sin tur ger trygghet. Bra 
bemötande innebär att se den enskilde som den är, och visar respekt för honom eller henne.  
 

”-Det ska prioriteras att läggas tid på relationerna. 

-Ja, på mötena liksom.” 
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Tiden är en återkommande faktor i diskussionen för att skapa trygghet och ge möjlighet för ett 
bra möte. Mötet ska inte inbegripas av stress, tidspress eller andra arbetsuppgifter. Tiden vär-
deras mycket högt och är något som de intervjuade önskar få i stora mått i alla möten.  
 

”Det som oroar mig idag är att det är pengarna som styr det, det måste man ju titta på. Det är så 
viktigt med kvalitet och när det kommer en hemtjänstpersonal får de inte ha för lite tid. De måste 
hinna prata med personerna.”  

 

Förväntningar finns på snabba insatser från alla aktörer, när det är aktuellt med en insats. Det 
förväntas finnas snabba möjligheter till förändring.  
 

 Kontinuiteten 

 
Kontinuiteten är viktig och innefattar att kunna veta vem som kommer till den enskilde och att 
en personlig kontakt sker. Det skapar trygghet att veta att det är några få som kommer och vet 
hur den enskilde vill ha det. Förväntningar finns att det kontaktmannaskap som håller på att 
byggas upp i kommunen ska vara kvar även när de intervjuade blir äldre och behöver äldre-
omsorg. Kontinuitet skapar förtroende och trygghet.  
 

”- Ja, den här personalen vill jag ha. Att det blir kontinuitet.  

-Ja absolut, då får man förtroende för dom som är där.  

-Ännu viktigare är det ju om man sitter ensam en stor del av dygnet då är det viktigt vem som 
kommer. Att den kan ge något den stunden den är där. När du kommer vet jag att det är det du och 
jag. 

-Det ger mig ju kontroll.” 

 
Kontinuiteten är även viktig när det gäller rutinerna och vanorna. Att få behålla de tidigare 
vanorna på det sättet som tidigare gjorts skapar trygghet hos den enskilde, att få fortsätta vara 
den man alltid har varit. Fokusgrupperna tar även upp att det är en trygghet att veta vad som 
kommer att ske. 
 

”När jag väl har bestämt mig för vart jag vill vara vill jag kunna få vara där tills jag dör.”  

 

Även betydelsen av högtider kommer upp i diskussionen. Det ses som viktigt att bevara tradi-
tioner.  
 

 Kompetens 

 
Något som tidigt framkommer i fokusgrupperna är vikten av personalens kompetens och 
egenskaper. Kunskap är en viktig kompetens som tas upp. Personalen ska veta hur det är och 
hur det kan bli.  
 

”Ju mer kompetens du har, ju mer förändras ditt tankesätt.” 

”Personalen ska veta hur det är och hur jag kan bli, så det inte blir; herregud vad blir det nu, och 
skriker – har du tagit av dig kläderna!?!!!” 
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Utbildning på ett tidigt stadium är viktigt eftersom personalen har ansvar för den enskilde. De 
intervjuade förväntar sig att statusen för yrkena höjs så att inte vem som helst hamnar i äldre-
omsorgen.  
 
Det är dock den sociala kompetensen som man ser som mest betydelsefull, så att personalen 
tex kan läsa av om den enskilde är ledsen. Egenskaper som de intervjuade ser som betydelse-
fulla är entusiasm, glädje, empati och positivism. 
 

” Personal ska vara empatisk. Jag kan vara glad och kan vara djupt ledsen också. Det kanske inte 
är någon bra dag för mig. Då ska det inte komma någon hurtig person och skrattar och flamsar. 
Att de kan läsa av. De ska kunna se; hur står det till här idag.” 

 

”Jag ser ju hellre en person som är positiv, än en som är negativ, även om den som är negativ kan 
lite mer teoretiskt. Om den ändå går in med glädje och entusiasm för arbetet. Än att det är en som 
är väldigt teoretisk och sedan inte kan bjuda på sig själv ändå.” 

 
”-Det märks redan på morgonen, ahhh, just idag hade jag ingen lust att gå upp och då känner 
andra personer också att det tar emot... 

-Ja, de är det man fasar för som äldre också.. 

-Ja fyan mig 

-Då tror jag att jag skulle bli elak! 

-Ja, jag skulle bli svårhanterlig. 

-Så känns det!  

-Ja har dom formell kompetens men inte social kompetens så vet jag inte om jag vill ha någon 
hjälp.” 

 
”Självklart ska de ha den kompetens dom är skyldiga att utföra. Dom ska veta vad de ska göra när 
de kommer, vad de har för uppgift och att de kan utföra det när de kommer. Yrkeskompetens 
alltså!” 

 

 Samordning 

 
Fokusgrupperna ser det som viktigt att all personal ska samverka för att trygghet ska uppnås.  
Personalen ska våga prata med varandra för att utbyta information som gagnar den enskilde.  
 

 

”Jag skulle vilja att ni som varit hemma och sett hur jag mår och om jag behöver någon hjälp, så 
är det ju ni som har kompetensen, och ni kan framföra det till varandra. Ni ser vad jag behöver. 
Det tycker jag är en trygghet. 

 
Fokusgrupperna förväntar sig att äldreomsorgens uppgift är att samarbeta och förmedla kon-
takter med de närstående, andra aktörer och organisationer.  
 
Det är inte yrkestitlarna som är det viktiga när man vill få kontakt med äldreomsorgen. För-
väntningar finns att ärendet ska komma rätt oavsett till vilken person man vänder sig.  
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” Det är ju ingen som vet skillnaden mellan arbetsterapeut och sjukgymnast, inte ens vi. 
Biståndsbedömare är ett fånigt namn, när man har kommit till bedömare har man tappat bort 
början då vet man inte vad man talar om” 

 
De intervjuade förväntar sig en personlig kontakt som kan fungera som spindeln i nätet och 
slussa vidare till andra aktörer. Det är också viktigt med ett telefonnummer och inte flera, för 
att man inte ska behöva ringa runt.  
 

”-Då ska man kunna ringa ett nummer som sedan slussar en vidare dit man ska. 

-Ja, så man inte blir bollad, ja nu ska du in till den och prata med den. Så blir du bollad hit och 
dit, nej utan prata med en person som i sin tur hjälper till att ta kontakt. 

-Ja det skulle ge mig trygghet. ” 

 
I grupperna talar man om vikten av att gemenskapen med grannarna är något som ska tas till-
vara. Förväntningar finns att någon i omgivningen ska ha lite koll och bry sig om utan att  
göra intrång.  
 

 Integrering  

 
Vi har valt att ta integrering som en egen kodgrupp även om det inte är lika omfattande som 
de övriga. I alla fokusgrupper betonades vikten av integrering och det är en viktig aspekt av 
socialt utbyte mellan människor. Integrering handlar om de äldres naturliga kontakt med sam-
hället och att äldre är en del av omvärlden. Förväntningar finns att det ska finnas möjligheter 
för gamla och unga att blandas naturligt.  
 
Möjligheter till olika aktiviteter för allmänheten på de särskilda boendena kan bidra till en po-
sitiv integrering. Aktiviteter kan anordnas aktiviteter på äldreboende även för utomstående 
som har intresse för den aktiviteten och på så sätt kan det leda till inskolning på boendet och 
en naturlig integrering och gemenskap med andra. Friska och sjuka människor kan träffas na-
turligt, vilket ger naturligt utbyte. Det kan vara lättare att flytta in på ett boende om man kän-
ner till det väl sedan tidigare.  
 

”Och sen om man är sjuk så kanske en ser sådana som är ändå sjukare då en kanske accepterar 
sin sjukdom lättar också om man ser att man inte är ensam om problemet. Man kan byta 
erfarenheter. Det tror jag.”  

 
Genom att få möjlighet att träffa olika sorters människor i olika situationer tar man också till-
vara det som den äldre människan kan bidra med.  
 

”Det vore bra att ha ett serviceboende där det fanns en liten restaurang, och hårfrisörska och till 
och med fotvård. Att allt fanns på ett ställe. Dit vem som helst kan gå, tänk vad bra det skulle vara. 
Man kanske kunde prata med dom man känner till. En liten pratstund bara.”  

 
Grannar ses som betydelsefulla och förväntar finns på att uppmuntra till omtanke om sina 
medmänniskor.  
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 Diskussion 
 

 Metoddiskussion  

 
Vi har valt kvalitativ studie för att få en fördjupad kunskap om vilka förväntningar invånarna  
har och vad de innebär. Om vi däremot valt en kvantitativ studie hade vi nått ut till fler invå-
nare inom kommunen och troligen fått en mer generell bild av förväntningar. Det hade då va-
rit svårt att formulera relevanta frågor och få relevanta svar eftersom vi vill fånga enskilda 
individers förväntningar, vilka är olika för alla människor. Vi ville i vår studie beskriva en 
kvalitativ variation i människors förväntningar. 
 
Enskilda intervjuer hade troligen gett oss ett smalare material med färre antal personer. Tids-
mässigt har vi då inte hunnit med att nå lika många deltagare. Vi tror också att vi då kommit 
in på mer personlig bakgrund till de förväntningar varje person har. Detta var inte av intresse i 
denna studie.  
 
Det blev naturligt för oss att välja den fenomenologiska referensramen eftersom syftet var att 
fånga upplevelser och förväntningar av det framtida serviceutbudet. Vi har inte sökt bakgrun-
den till varför deltagarna hade de förväntningar de hade utan istället se framåt. I fenomenolo-
gin försöker man sätta sin egen förförståelse inom parentes (Bjurvill, 1995) och i vår studie 
ville vi inte att vår egen förförståelse skulle påverka resultatet.  
 
Det är svårt för oss att sätta vår förförståelse åt sidan i analysarbetet. Vi är medvetna om möj-
ligheten att vår erfarenhet inom vårdarbetet kan ha påverkat oss i vårt analysarbete. Vi har 
erfarenheter som påverkar oss i våra förväntningar som också kanske avspeglas i vårt resultat 
och i fokusgrupperna, men detta har vi medvetet diskuterat under hela processen för att syn-
liggöra.  
 
I vår studie var deltagandet i invånargruppen få till antalet. Det var svårt för oss att förutse 
vilket intresse invånarna hade för deltagande i stormötet om framtidens äldreomsorg inom 
kommunen. Datum för mötet var fastställt på inbjudan och det skulle genomföras oavsett an-
talet deltagare. Vi trodde att det var fler som skulle visa intresse för ämnet. Kanske skulle in-
tresset varit större om vi inte begränsat åldersnivån för deltagandet. Vi tror att fler äldre, dvs 
över 60 år, slutit upp till stormötet eftersom de närmar sig den tidpunkt i livet då de troligtvis 
kommer att komma i kontakt med, eller ha behov av äldreomsorg på något sätt. Kanske hade 
vi fått en annan uppslutning och en annan kategori av personer om annonseringen hade sett 
annorlunda ut. Ordval kan ha påverkat intresset för att delta, tex i stället för förväntningar 
kunde vi i inbjudan valt formuleringar som ”...vill du påverka...”, ” ...vill du förändra...” eller 
”...är du orolig inför framtiden...”. 
 
När vi genomför invånarnas fokusgrupp framkommer att flera andra föreningar har möte 
samma kväll. Detta kan ha bidragit till den dåliga uppslutningen. På grund av tidsbrist och 
samordningen mellan oss och med äldreomsorgens ledning var det svårt att anordna ett nytt 
mötesdatum som skulle passa alla och även svårt att hinna med annonsering i det lokala 
Veckobladet. I efterhand kan vi konstatera att det varit klokt att kontrollera övriga föreningars 
mötesdatum.  
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Vårt urval och tillvägagångssätt har skiljt sig åt mellan fokusgrupperna. För oss har de olika 
urvalsmetoderna underlättat att få deltagare till varje enskild fokusgruppintervju. Vi valde oli-
ka grupper för att få ett varierat perspektiv, och valde grupper som var lätta för oss att nå. In-
vånargruppen var intressant, särskilt för ledningen inom äldreomsorgen, och vi trodde att den 
gruppen skulle ge ett brett material med tanke på att en stor variation och människor med oli-
ka erfarenheter hade möjlighet att sluta upp. Personalgruppen var för oss lätta att nå tack vare 
personalbilagan. Denna grupp ansåg vi som viktiga eftersom de har kunskap och erfarenhet av 
dagens äldreomsorg. Politikergruppen ansåg vi kunna ge en ytterligare aspekt på resultatet då 
de fattar beslut och är insatta i dagens övergripande regelverk. Kanske hade vi fått andra svar 
om vi inriktat oss på personal från andra yrkesområde då deras erfarenheter hade skilt sig från 
de grupper vi valt ingå i våra fokusgrupper. Ett samarbete med järnverket i Hagfors, som är en 
stor arbetsplats i kommunen, hade varit en möjlig och intressant vinkling.  
 
I våra fokusgruppintervjuer kan vi anta att det framför allt var personer som var intresserade 
av ämnet som deltog i studien, och att de som inte var intresserade förmodligen inte deltog. 
Eftersom få personer kom till vårt stormöte kanske detta påverkar vårt resultat. Men eftersom 
vårt syfte var att få kunskap om förväntningar på framtida serviceutbudet, så var det för oss 
logiskt att intervjua personer som själva är intresserade och villiga att berätta om sina förvänt-
ningar. Värdet av intervjupersonernas utsagor och de poänger som vi utvinner i vår analys, 
förminskas inte av att intervju personerna själva ställt upp på intervjuerna.  
 

 Resultatdiskussion 

 
Syftet med vår studie var att undersöka upplevelser och förväntningar av det framtida service-
utbudet i äldreomsorgen i Hagfors kommun. Vår studie resulterade i både konkreta förslag 
och övergripande förväntningar som kommunens invånare har på äldreomsorgen såsom val-
möjligheter, självbestämmande, trygghet och integrering. Genom faktorer som personal, tid, 
bemötande, samordning, kompetens och kontinuitet möjliggörs de övergripande förväntning-
arna. De övergripande förväntningar som identifierades i vår analys kommer vi i detta avsnitt att 
diskutera utifrån olika aspekter, så som förväntningar på personalen, organisationens roll och 
förväntningar och behov. Vår resultatdiskussion avslutas med reflektioner om de konkreta 
förslag som uppkom i fokusgruppintervjuerna. Eftersom vi utgått från den fenomenologiska 
referensramen har vi valt att inte koppla vårt resultat till någon specifik teori. I vår resultatdis-
kussion har vi ändå berört några teorier som vi anser anknyter till vårt resultat.  
 
Deltagarna i studien utgår från hur de tror/vet att äldreomsorgen ser ut i dag. Förväntningar 
finns på förbättringar utifrån dagens äldreomsorg men även att bibehålla sådant som anses 
som bra.  
 
I vår studie är det tydligt att de tidigare erfarenheterna är mycket relevanta för de attityder dvs 
tankar, känslor man har kring äldreomsorgen och också förväntningar inför dess framtid. De 
intervjuade utgår utifrån sin nuvarande situation och uttrycker förväntningar för att kunna be-
vara sin identitet och de aktiviteter de utför idag. Vi kan se att man inte vill förändra sin livstil 
alltför mycket när man blir äldre och har behov av äldreomsorg. Invånarna förväntar sig att 
kunna bevara sin identitet genom självbestämmande och valmöjligheter som i sin tur skapar 
trygghet genom att uppleva fortsatt kontroll över sin livstillvaro. Vårt resultat visar att invå-
narna har en förväntan av ett fortsatt oberoende och självbestämmande. Detta stämmer över-
ens med en ny studie där det framkommer att äldre bevarar sina vanor och de aktiviteter som 
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de haft tidigare i livet men att aktivitetsutförandet skiljer sig åt (Larsson, Haglund & Hagberg, 
2009).  
 
Fokusgrupperna uttrycker stora förväntningar på personalen. När behovet av äldreomsorg 
uppkommer är individen beroende av andra människor, tider och bedömningar som leder till 
en minskad frihet (Socialstyrelsen, 2008). Den enskildes relation till personalen styr hur 
självbestämmandet och inflytandet utvecklas och är avgörande för den enskildes upplevelse 
av trygghet, säkerhet och kontinuitet (SOU 1997:170).  
 
I vår studie framkommer förväntningar på att personalen är stora eftersom de ska ha tid, bra 
bemötande, kontinuitet och kunna samordna insatser. Det är förmågan att se den enskildes 
resurser som är det viktiga och det är mindre betydelsefullt vilken yrkesutbildning som perso-
nalen har. Den kompetens som invånarna förväntar sig och efterfrågar är framför allt persona-
lens sociala kompetens och personliga egenskaper. Detta stämmer överens med socialstyrel-
sens rapport om brukarinflytande (2008) som beskriver att den dagen man behöver hjälp så 
vill man att hjälpen ska utföras på ett sådant sätt som den enskilde önskar, och av personer 
som respekterar och känner till hur han eller hon vill ha det. Detta stämmer också med Leven-
tals (2006) beskrivning om hur relationerna och bemötandet i vård och omsorg har betydelse 
för hur kvaliteten i servicen upplevs av den enskilde. 
 
Förväntningar finns inte bara på personalen utan också på äldreomsorgens organisation. Ruti-
ner och riktlinjer inom äldreomsorgen bör finnas för att stödja de medarbetare som finns på 
olika nivåer inom verksamheten, att handla utifrån de förväntningar som framkommit i vår 
studie. Krav finns på att personal ska rekryteras med den kompetens som man förväntar sig, 
att verksamhetens struktur ska ge personalen tid för utförandet samt möjlighet till ett bra be-
mötande.  
 
Det sammanställda resultatet i vår studie, stämmer överens med begreppet brukarinflytande 
som de senaste åren varit föremål för stor uppmärksamhet inom äldrevård och media. Brukar-
inflytande kan förklaras som att ge de enskilda en chans att påverka verksamheten. Det kräver 
att personal och verksamhet kan ta tillvara den enskildes intressen och ansvaret ligger både 
hos den enskilda personen, personalen och verksamhetens struktur (Socialstyrelsen, 2008). 
 
Självbestämmande är centralt bland våra intervjupersoner. Självbestämmande och brukarin-
flytande kan kopplas ihop med empowermentmodellen som handlar om att ge individen makt 
att själv tillfriskna och styra sitt liv. Modellen är sammankopplad med maktbegreppet om per-
sonalens makt (Askheim, 2007). I studien ses den sociala kompetensen som viktigare än yr-
keskompetensen. Förr var personalen expert men idag har den som är i behov av äldreomsorg 
mycket kunskaper och kan ifrågasätta (Socialstyrelsen, 2008). Vår studie visar att invånarna 
framför allt förväntar sig personal med kompetens att se den enskilde och stödja i självbe-
stämmande. Antonowsky (2005) beskriver detta som det salutogena förhållningssättet i KA-
SAM modellen.   
 
Fokusgrupperna betonar vikten av att själva få möjlighet att välja, framför allt i vardagssitua-
tioner. När brukarinflytande diskuteras i media gäller det ofta möjligheten att själv få välja 
utförare av äldreomsorgen. I Sveriges kommuner har på flera ställen olika kundvalsmodeller 
byggts upp för att låta den enskilde själv välja utförare av äldreomsorgen i strävandet mot 
större valfrihet och självbestämmande (Socialstyrelsens, 2008). I Hagfors har ingen sådan 
kundvalsmodell byggts upp för invånarna. Vår spekulation är att brukssamhället kan vara en 
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orsak till detta eftersom antalet invånare minskar och därför finns det litet underlag för nya 
aktörer att komma in på marknaden. 
 
Fokusgruppdeltagarna är öppna för att fler aktörer ska samverka och tillhandahålla aktiviteter 
vilket innebär att det inte bara är kommunens äldreomsorg som ska bedriva aktiviteter och 
service. Kommunens äldreomsorg förväntas inneha samordningsansvaret mellan de olika ak-
törerna. Vi tror att det kan vara bra att andra aktörer kommer in med nya idéer och kreativitet 
för att öka serviceutbudet och ge valmöjligheter till den enskilde. Detta skulle kunna bidra till 
utökad integration av de äldre i samhället.  
 
Våra fokusgrupper kan vara ett uttryck för brukarinflytande då vi stimulerar deltagarna till att 
påtala sina förväntningar. Vi tror att de som väljer att delta i våra fokusgrupper är personer 
som vill påverka och bestämma själva. Brukarinflytande blir då också en framträdande del av 
resultatet. De som väljer att inte komma kanske inte lika tydligt har sådant behov av självbe-
stämmande. I vårt studie framkommer att brukarinflytande och självbestämmande är mycket 
viktigt.  
 
Studien visar att det är individuellt vad som är viktigt för olika personer och även att det är 
individuellt vad äldreomsorgen ska innehålla för att den enskilde ska uppleva kvalitet. Genom 
valfrihet och medbestämmande kan de individuella olikheterna mötas i verksamheten. Detta 
motsäger den värmländska undersökningen där hushållgöromål och hjälp som rör den egna 
personen anses som viktigast (Karlander-Blomqvist & Jansson, 2006). En orsak till detta kan 
vara att man i vår studie ser det som fungerar bra idag som så självklart och grundläggande,  
att man inte uttrycker det som en förväntan. Flera intervjupersoner antyder dock att de hellre 
avstår från hjälp om man inte får bestämma själv. I Maslows motivationsteori finns behoven på 
olika nivåer i en pyramid. De grundläggande behoven såsom de fysiologiska behoven som mat 
och dryck, finns långt ner i pyramiden och är livsnödvändiga. Högre upp i pyramiden finns 
sociala behov och högst upp självförverkligande. Maslow menar att först när de grundläggan-
de behoven är tillfredsställda kan behov som ligger på en högre nivå tillfredsställas (Jerlang, 
et al, 2005).  
 
Vi tror att de som ingår i våra fokusgruppintervjuer redan uppnått de grundläggande stegen i 
pyramiden och är självklara i deras vardag. Därför har de främst förväntningar om högre steg 
i pyramiden utifrån Maslows motivationteori.  
 
I vår studie har framkommit vad deltagarna anser som viktigt i den framtida äldreomsorgen. 
De konkreta förväntningarna som framkom gör det möjligt för kommunens äldreomsorg att 
med åtgärder kunna tillgodose vad den stora gruppen kommande äldre förväntar sig av äldre-
omsorgen i kommunen. Genom att möta dessa förväntningar ökar möjligheten att uppnå kva-
litet.  
 
De flesta konkreta förslag för att öka kvalitet i äldreomsorgen kommer i vår studie från perso-
nalgruppen. De konkreta förslagen rör framför allt boende, matsituation, aktiviteter och sam-
ordning. Dessa förslag är realistiska och vår åsikt är att kommunen bör tillvarata personalens 
erfarenheter och idéer för att utveckla verksamheten. Eftersom personalgruppen bestod av 
personer över 45 år, tror vi att de har erfarenhet av äldreomsorgen och kan göra jämförelser 
med dåtidens äldreomsorg.  
 
I resultatet framkommer förväntningar om att kunna integreras med andra, själv bestämma när 
man ska flytta in på ett boende, om man vill äta tillsammans med andra samt delta i aktiviteter 
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när och om man önskar. Detta självbestämmande prioriteras högt. Äldredeligationen, (SOU 
2008) förespråkar trygghetsboende som kännetecknas av att det är fritt för den enskilde att 
flytta in, finns närhet till service, gemensam matsal och servicelokal för gemensamma aktivi-
teter med andra. Äldreomsorgen i Hagfors kommun har genom att göra om tidigare seniorbo-
ende till trygghetsboende, arbetat utifrån äldredeligationens förslag. Därigenom motsvarar 
detta intervjuernas förväntningar på valmöjligheter och självbestämmande, integration och 
trygghet. Ytterligare förväntningar finns dock på en utökad valmöjlighet att få flytta till sär-
skilt boende när man så önskar och även utökad integrering. Ett samarbete med andra aktörer 
för att hjälpa varandra tex syförening på särskilt boende skulle innebära att olika ålderskatego-
rier blandas på ett naturligt sätt och det blir naturligt att åldras och möta äldre. Genom att un-
derlätta en sådan naturlig kontakt med samhället tror vi att segregationen av äldre kan mins-
kas.  
 
Gränsdragningen för hur långt självbestämmandet ska sträcka sig är svårbedömt och blir ett 
etiskt dilemma. Vårt resultat visar på vikten av valfrihet men tar även upp svårigheten med att 
vara självbestämmande. Kommunens äldreomsorgen ska vara skyddsnätet när man inte klarar 
av att bestämma själv. Ett förslag på ny studie är att undersöka vart gränsen går från självbe-
stämmande till kommunens ansvar, och hur detta ska hanteras mellan den enskilde, persona-
len och äldreomsorgsverksamhetens organisation.  
 
Ett konkret förslag för att tillmötesgå den enskildes valmöjligheter för serviceutbudet som 
kommunen tillhandahåller i framtiden innebär möjligheten att dela upp insatserna på ett 
grundläggande utbud med tex insatser som rör den personliga vården. Utöver det grundläg-
gande utbudet kan den enskilde välja att köpa till extra serviceinsatser. Ett annat förslag är att 
man ska kunna köpslå med de insatser man har. Att välja bort något för att välja till något an-
nat är en självklar förväntan. Dagens samhälle bygger på valfrihet inom olika områden. Det 
förutsätts idag att vi ska välja telefonoperatörer, elleverantörer, pensionssparade osv. Dessa 
valmöjligheter tror vi avspeglar sig i resultatet av vår studie och kan tyckas vara självklart i 
framtidens äldreomsorg.   
 
Det är betydelsefullt med samordning som skapar trygghet och kontinuitet kring den enskilde. 
Våra fokusgrupper förväntar sig att det ska finnas en person som är ansvarig för att samordna 
insatserna och förmedla information. Det är svårt för den enskilde att veta olika yrkesgruppers 
ansvarsområden och veta hur verksamheternas ansvar ser ut. Äldreomsorgens uppdrag är en-
ligt lagen att undersöka hjälpbehov, informera om serviceutbudet och förmedla kontakter 
(Bergstrand, 2009). I dag försöker alla medarbetare inom äldreomsorgens verksamheter att 
tillgodose den enskildes behov av samordning. Vi tror dock att genom en samordnade person 
med detta som huvudansvar skulle samordningen kunna vara mer kontinuerlig och skapa 
trygghet för den enskilde. Ett sätt att informera utan att kränka den enskildes integritet är att 
annonsera i lokala Veckobladet, genom broschyrer på allmänna platser såsom bibliotek och 
apotek. Detta är ett lättillgängligt sätt att nå information och ger valfrihet till den enskilde när 
de upplever att behov finns av äldreomsorg. 
 
 

 Slutsatser 
 
Vi har gjort studien utifrån den idé som äldreomsorgens ledning hade om att undersöka för-
väntningarna på framtidens äldreomsorg inom Hagfors Kommun. Det har varit roligt att göra 
studien då den ligger i tiden och vi tror att den kan få betydelse för planeringen av den fortsat-
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ta äldreomsorgen. Centralt är valmöjligheter, självbestämmande, integrering och trygghet för 
att äldreomsorgen i kommunen ska kunna tillgodose förväntningar, så att kvalitet är möjligt 
att uppnå ur den enskildes perspektiv.  
 
Vi tror att våra fynd i studien kan vara tillhjälp i kommun- och äldreomsorgs ledningens och 
personalens arbete för att hitta idéer och lösningar för att kunna bevara och öka kvaliteten 
inom äldreomsorgen. De förväntningar som framkommer i vår studie tycker vi är rimliga och 
ryms inom ramen för vad SoL och HSL innefattar. Studien ger en försmak på förväntningar 
som kommer att finnas om några år, vilket ger verksamheten en chans att utvecklas och möta 
förväntningarna. Vi tycker att kommunens äldreomsorg är på god väg i utvecklingen att till-
godose förväntningar men det finns ändå utvecklingsmöjligheter att arbeta vidare med inom 
de centrala områden som framkom i fokusgruppintervjuerna.  
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 Bilagor 
BILAGA 1 

 

 Frågeguide  
 

Förväntningar för dig som person gällande: 

 

- Serviceutbudet inom äldreomsorgen (allmänna förväntningar)  

- Kvalitet inom äldreomsorgen (var och en) 

- Kontakt /information med äldreomsorgen( förmedlas, nås) 

- Personalens kompetens (yrke, egenskaper)  

- Verksamhetens innehåll (individuellt inriktade, allmänt inriktade)  

 

 



 

 

BILAGA 2  

 



 

 

BILAGA 3 

Vilka förväntningar har DU på det framtida 
serviceutbudet inom äldreomsorgen? 

Vi är två studenter som läser magisterutbildning i åldrande vid hälso-
högskolan i Jönköping. I vårt examensarbete har vi fått i uppdrag av 
Hagfors kommun att undersöka förväntningar på framtidens äldre-

omsorg. 
 
 

Syftet med studien är att att fånga upplevelser och förväntningar av 
framtida serviceutbudet inom äldreomsorgen i Hagfors kommun.  

 
 

Vi kommer att göra gruppintervjuer med intresserade.  
En grupp kommer att bestå av personal inom äldreomsorgen, en annan 

grupp av politiker och en tredje av invånare.  
Intervjun med kommuninvånarna kommer att ske som en diskussion 

med socialnämndens ordförande och äldreomsorgschefen i kommunen.  
 
 

Diskussionen kommer att spelas in på band för att vara till hjälp när 
vi sammanställer vårt arbete. Du är anonym och kommer inte att kun-
na identifieras i vårt arbete men Du pratar i gruppintervjun tillsam-
mans med övriga deltagare. Deltagandet är frivilligt och du kan när 

som helst avbryta ditt medverkande. 
 
 

Har ni funderingar över studien i efterhand kontakta oss gärna. 
 

Maria Holmberg     Ulrika Lindgren  
0703-24 70 14    070- 699 90 33 
0563-186 89    0563- 189 63 

 
 
 



 

 
 
 

BILAGA 4 

Vilka förväntningar har DU på det framtida 
serviceutbudet inom äldreomsorgen? 

 
Vi är två studenter som läser magisterutbildning i åldrande vid hälsohögskolan i 
Jönköping. I vårt examensarbete har vi fått i uppdrag av Hagfors kommun att 

undersöka förväntningar på framtidens äldreomsorg. 
 

Syftet med studien är att att fånga upplevelser och förväntningar av framtida 
serviceutbudet inom äldreomsorgen i Hagfors kommun.  

Vi kommer att göra gruppintervjuer bestående av 5-6 personer. En grupp kom-
mer att bestå av personal inom äldreomsorgen, en annan grupp av politiker och en 

tredje av invånare.  
 

Genom lottdragning är du en av dom som får möjlighet att delta i gruppen 
med personal på din förtroendetid.  

 
Intervjuerna kommer att spelas in på band. Du kommer att vara anonym och 

kommer inte att kunna identifieras i vårt arbete men Du pratar i gruppintervjun 
tillsammans med övriga deltagare. Deltagandet är frivilligt och du kan när som 

helst avbryta ditt medverkande. 
 

 
Intervjun kommer att ske Tisdagen den 24/3 Kl. 13.30 i Kommunre-

habs lokaler (Geijersholmsvägen 2) i Hagfors 
 

Vi hoppas på en givande och intressant diskussion! 
 

Kontakta någon av oss snarast både om du är intresserad eller om du inte vill/har 
möjlighet att delta så vi snabbt kan lotta fram en ersättare.   

 

Maria Holmberg Ulrika Lindgren 

Tel. 070-324 70 14 
0563-186 89 

Tel. 070- 699 90 33 
0563- 189 63 

E-post: E-post: 

maria.holmberg@hagfors.se                               ulrika.lindgren@hagfors.se 
 



 

 
 
 

     BILAGA 5 

Ämne: För kännedom 

Hej 
 
Vi är två arbetsterapeuter i kommunen som går magisterutbildning i åldrande. I vårt exa-
mensarbete undersöker vi förväntningarna på den framtida äldreomsorgen i Hagfors Kom-
mun. Genom lottdragning har personal från ditt område fått möjlighet att medverka. De per-
soner som är aktuella har fått en inbjuda med internposten (vi bifogar den till detta mail) 
 
Det handlar om 5-6 personer av äldreomsorgens personal som kommer att delta. På varje 
område handlar det om en, max två personer. 
Enligt Lena Larsson är det OK att dessa personer deltar på förtroendetid.  
 
Intervjun beräknas ta ca en timme.  
 
Vi hoppas på givande diskussioner och ni kommer att ha möjlighet att ta del av arbetet när 
det är klart. Har du frågor så kontakta oss gärna. 
 
Maria Holmberg 
Ulrika Lindgren  
på Kommunrehab  

 



 

 
 
 

BILAGA 6 



 

 

 Tack 
 
 
Uppsatsarbetet har varit en lång process som nu har kommit till sitt slut. Det har varit en lärorik 
process men även arbetsamt. 
 
Framför allt vill vi tacka de som deltog i våra fokusgrupper och vår handledare för det tålamod, 
hjälp och snabb support som uppskattats mycket under arbetets gång.  
 
Uppsatsen har skrivits med ide från äldreomsorgschefen Lena Larsson och socialnämdens ordfö-
rande Anna Greta Johansson. De har varit delaktig under studiens gång och vi vill tacka för deras 
bidrag. Vi vill även tacka vår enhetschef och arbetskamrater som stöttat och uppmuntrat oss un-
der studien.  
 
 
 
 
 
Maria Holmberg och Ulrika Lindgren 

2009-06-15 


