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Förord

Denna uppsats har som utgångspunkt att belysa äldres vardagsinflytande på ett äldreboende.
Vår uppsats bygger på en brukarundersökning som vi genomförde under våren 2003. Vi vill
rikta ett särskilt tack till enhetschefen, Annica Appelqvist,  för hennes entusiasm och intresse
för vår studie. Tack även till personal och boende på Lindkullen som ställt upp och besvarat
de frågor som vi haft, utan er hade studien inte gått att genomföra. Ett jättetack till vår
eminente handledare, Bodil Lindell, som har följt oss under hela den mödosamma processen.
Hon har varit ett stort stöd och har peppat oss när det känts tungt. Alla de tips och idéer som
har legat i vår e- post har varit värdefulla i vårt arbete. Slutligen vill vi tacka våra familjer som
tålmodigt har lyssnat på våra resonemang som för dem många gånger måste ha tett sig
obegripliga.

Vänersborg,  Maj 2003
Lena Magnusson
Kajsa Olsson
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”Vi människor är- från vaggan till graven-
beroende av andra människor, samtidigt

som vi vill bli respekterade som självständiga
individer med rätt att bestämma över vårt

eget liv. ”

( Runesson, I. Eliasson- Lappalainen, R(2000). S.11)
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”Personalen vet när jag vill lägga mig”
Om vardagsinflytande på ett  äldreboende.
(“The personnel knows when I want to go to bed” About influence over the daily life in a
retirement home.)
Maj 2003
Av Lena Magnusson och Kajsa Olsson

Sammanfattning

Allt större tonvikt läggs på individuellt anpassade insatser inom vård och omsorg för att äldre skall
kunna leva ett gott liv på egna villkor. Med hjälp av en kvantitativ metod i form av besöksintervjuer,
genomfördes denna studie på ett äldreboende under våren 2003. Syftet är att se brukarnas möjligheter
och hinder till självbestämmande och vardagsinflytande. Resultatet visar att brukarnas
handlingsutrymme är begränsat. Detta beror dels på de rutiner som råder men också på att de äldre
sänkt sina anspråk på att vara med och påverka. Undersökningen visar att brukarna anpassar sig till
äldreboendets rutiner, man kräver ingenting utan accepterar saker som de är. Detta var särskilt
framträdande i matsituationerna. I studien framgår också att äldre sällan kritiserar den personal de är
beroende av för sin vård och omsorg. Resultatet visar också att det finns en tacksamhetsattityd hos de
äldre som till viss del kan härledas till att boendet är behovsprövat.
Ett sätt att underlätta äldres självbestämmande är att ett arbeta utifrån ett empowerment perspektiv.
Med detta arbetssätt kan man hjälpa de äldre att se sina möjligheter att påverka och förändra. Om äldre
ges reellt inflytande över vård och omsorg kommer troligen processer att starta som leder till
förändring. Men för att detta skall kunna ske måste brukarna komma till insikt om att det faktiskt är
möjligt att påverka.

Sökord: äldreomsorg, brukarundersökning, särskilda boende, inflytande, självbestämmande

Abstract

Within care and nursing the emphasis is increasingly put on efforts that are individually adapted to
allow the elderly a good life on their own terms. With the use of a quantitative method in the form of
attendance interviews, this study was performed in a retirement home in the spring of 2003. The aim is
to see the “customers” possibilities and restrains to self-determination and everyday influence. The
results show that the “customers” room for action is limited. This is partly because of the routines in
place, but also because the elderly have lowered their expectations on their possibility to influence.
The investigation also shows that the “customers” adjust to the retirement home's routines; you
demand nothing and accept things as they are.
This is especially evident in food situations where the possibilities to decide yourself are very limited.
From the study it can be concluded that the elderly seldom criticise the personnel on whom they
depend for their care and nursing. The results also show that there is a posture of gratitude amongst the
elderly. This gratitude might originate from the fact that the residency is based on a test for the need of
means.
A way to facilitate the elderly´s self-determination would be to work from an empowerment
perspective. Using this way of working, you can help the elderly to see their possibilities to influence
and change. If the elderly are given a real influence over the nursing and care, then processes are likely
to start which will lead to change. However, for this to happen, the “customers” must realise that it
actually is possible to influence.

Key words: elderly care, “customer- studies”, retirement- homes, influence, self- determination,
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1. Inledning

Vi vill i vår uppsats belysa hur äldres självbestämmande och vardagsinflytande kommer till
uttryck på ett äldreboende i ett litet svenskt brukssamhälle. Uppsatsen inleds med vårt syfte
och vår frågeställning. Därefter följer en bakgrund till vårt valda område. I det kapitlet
redovisar vi bland annat hur lagstiftningen formulerar äldres rätt till självbestämmande och
inflytande. I nästa kapitel definierar vi, utifrån litteraturstudier, de begrepp som vi menar är av
betydelse för förståelsen av äldres självbestämmande. I vår referensram som sedan följer är
vår avsikt att ge en teoretisk förståelseram för vårt valda område, det vill säga
vardagsinflytande för äldre människor på ett särskilt boende. Efter detta följer metodkapitlet
som även problematiserar vald metod. Sedan kommer resultatredovisningen som avslutas
med en sammanfattning och analys. Slutligen avslutar vi vår uppsats med ett
diskussionskapitel.

1:1  Syfte och Frågeställning

Denna undersökning handlar om självbestämmande och vardagsinflytande. Det är en
avgörande fråga för oss alla, men kanske än viktigare för äldre människor som bor i särskilda
boende. De är beroende av personalen för att få en fungerande vardag och detta beroende kan
göra det svårt att kritisera de som ger dem hjälp.

Vårt syfte med undersökningen är att se hur de boendes möjligheter och hinder till
självbestämmande och vardagsinflytande ser ut. Det är också vår förhoppning att vår studie
skall kunna användas som diskussionsunderlag för personalen, och att dessa diskussioner
skall starta en förändringsprocess som på sikt ökar de boendes inflytande över vardagen.

Vi vill i vår undersökning försöka att besvara följande fråga:
Hur ser de boendes möjligheter och hinder till självbestämmande och vardagsinflytande ut?
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2.  Bakgrund

Enhetschefen på Lindkullens äldreboende i Lilla Edet, hörde av sig till högskolan och ville ha
hjälp med att göra en brukarundersökning. Hennes idé var att få del i hur de boende uppfattar
sin situation, vad de tycker är bra och vad de skulle vilja förändra. Från äldreboendets sida
menar man att målen för verksamheten bör sättas av de boende själva. De målbeskrivningar
som finns är som oftast från politiker och tjänstemän och når inte alltid ner till den enskilde
brukaren.

Då vi båda har lång erfarenhet inom vården som personal tyckte vi det var intressant att byta
perspektiv och se utifrån brukarens verklighet. Vi fick fria händer att göra vår egen
brukarundersökning och valde då att titta närmare på de centrala begreppen självbestämmande
och inflytande. Dessa begrepp är återkommande både i lagstiftning och i styr- och
måldokument som rör äldreomsorg. Vi är därför intresserade av att se hur självbestämmande
konkret kommer till uttryck i vardagen på ett äldreboende. Vi definierade vårt problemområde
till att handla om vilka möjligheter och hinder det finns för självbestämmande och inflytande i
vardagen hos de boende på Lindkullen. Vår tanke är att genom en kvantitativ undersökning
försöka förmedla en bild av hur de boendes vardagsinflytande ser ut. Med hjälp av denna
översiktliga beskrivning av brukarnas vardagsinflytande, hoppas vi kunna starta en process
där personalen diskuterar och reflekterar över hur de kan stödja brukarna i utövandet av sitt
självbestämmande. Vi menar att en god kvalitet på vård och omsorg måste innefatta att
brukarna har ett verkligt inflytande över sitt vardagsliv.

Under de senaste årtiondena har ökad uppmärksamhet riktats mot äldres möjligheter till
delaktighet och inflytande över vård och omsorg. Allt större tonvikt läggs på individuellt
anpassade insatser inom vård och omsorg för att den äldre skall kunna leva ett gott liv på egna
villkor. Valfrihet, integritet och reellt inflytande över hjälpinsatserna krävs för att vård och
omsorg skall ha en god kvalitet. Det står skrivet i kommunallagen, socialtjänstlagen samt
hälso- och sjukvårdslagen att samråd skall ske med brukarna.  Man kan också se
brukarmedverkan som ett sätt att fördjupa demokratin i samhället.

Vår utgångspunkt är att se på självbestämmande utifrån brukarnas vardagsliv. Vi menar att
vardagsinflytande för de boende innebär direkt och personligt inflytande över vardagslivet.
Detta skiljer sig från vad man brukar benämna brukarinflytande som mer avser inflytande
över verksamhetens utformning.

Brukarinflytande har av tradition i den statsvetenskapliga litteraturen varit inriktat på någon
form av representativa system för brukare/intressenter att kunna påverka ett beslut innan det
ska tas i en beslutande församling. Det kan även innebära att delar av inflytandet delegeras till
ett lokalt organ med brukarrepresentanter, t ex pensionärsråd. Men frågan är om inte äldre
med stora funktionshinder ofta är mer intresserade av att kunna påverka sin egen vård och
omsorg än att ha ett inflytande över gemensamma angelägenheter på t ex ett äldreboende.
Vårt fokus kommer därför att ligga på vardagsinflytandet för den enskilde brukaren.
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2:1  Brukare/ brukarundersökningar

Söder (1989) skriver om begreppet brukare och brukarinflytande. Han menar att
brukarinflytande är det inflytande människor har på samhällets service i sin roll som brukare
av denna. Den service som brukas har ett avgörande inflytande på den enskilda människans
liv och möjligheter att delta på lika villkor. Det är inte fråga om att konsumera en tjänst vilken
som helst, utan att få möjlighet att leva ett värdigt liv. Inflytande som brukare får därigenom
en nära koppling till inflytande över det egna livet (livsinflytande), möjlighet att själv
bestämma över vardagen (självbestämmande) och att delta i samhällslivet på likvärdiga
villkor (deltagande).Brukare likställs med personer som nära och personligt berörs av den
kommunala verksamheten på olika områden och som regel utnyttjar denna kontinuerligt
under längre perioder.

Nästan alla kommuner genomför regelbundet någon form av brukarundersökningar, antingen
på några äldreboenden/hemtjänstområden eller i hela kommunen. Syftet med
brukarundersökningarna är ofta tvådelat. Vad tycker brukarna om den vård och service de får
idag? Vad vill de förändra? Många kommuner använder regelbundet brukarundersökningar
som ett medel för att utveckla brukarinflytandet. Flera kommuner påtalar också att de har
börjat komplettera traditionella enkätundersökningar med intervjuer av brukare. Detta för att
få ett mer kunskap om de problem som finns i äldreomsorgen. Kommunföreträdare menar
dock att det är svårt att genomföra bra undersökningar på särskilda boenden på grund av
brukarnas dåliga autonomi (Socialstyrelsen, 2001a ).

2:2  Särskilda boenden
För äldre när man inte kan bo kvar hemma

Boende för äldre definieras i termer av särskilt boende och ordinärt boende. Med särskilt
boende avses särskilda boendeformer för service och omvårdnad som kommunen, enl. SoL 5
kap 5 §, skall inrätta för äldre med behov av särskilt stöd i boendet. Här skall omfattande
service och vård kunna erbjudas dygnet runt.1992 övertog kommunerna det samlade ansvaret
för äldreomsorgen i samband med den så kallade ädelreformen. Med ädelreformen infördes
benämningen särskilt boende som samlingsnamn för de boendeformer, avsedda för äldre och
funktionshindrade som kommunerna ansvarar för. Här ingår t ex servicehus, ålderdomshem,
servicelägenheter, gruppboenden och sjukhem.

Det har blivit allt svårare att se skillnad på det som tidigare var t ex ålderdomshem och
sjukhem. Detta beror på att vården i den nya ädelreformen skall anpassas efter individens
behov. Ingen skall behöva flytta från den egna bostaden för att få adekvat vård. Det skall vara
individens behov och inte själva boendet som avgör vårdens omfattning.
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I en undersökning gjord av Socialstyrelsen (2001a) framgick att de traditionella
benämningarna gruppboende, servicehus, sjukhem och ålderdomshem fortfarande är de
begrepp som dominerar på lokal nivå. Även benämningen äldreboende används i stor
utsträckning. I nya socialtjänstlagen används beteckningen särskilda boendeformer för service
och omvårdnad.

De äldsta åldersgrupperna dominerar i äldreboendena, drygt 70 % är 80 år och äldre
(Socialstyrelsen 2000). Socialstyrelsen har gjort en studie kring förhållanden inom särskilda
boenden. Resultatet visar att mer än hälften av de boende vistas i det särskilda boendet kortare
tid än två år. Kortast vistelsetid finns vid sjukhem där hälften vistats mindre än ett år. Längst
vistelsetider är det på servicehus och ålderdomshem. Undersökningen visar också att endast
två av fem boende är oberoende av hjälp för att klara aktiviteter såsom toalettbesök,
förflyttning inomhus samt måltider ( Socialstyrelsen, 2001b).

Lindkullens äldreboende

1889 uppfördes en fattiggård (Bracka) i Lilla Edet som togs i bruk 1890. Denna inrättning tog
vid efter dåtidens fattigstuga och ansågs vara en modern sjukvårdsinrättning. Hemmet fick
tjänstgöra som sjukhem och vårdanstalt för mentalsjuka. Dåtidens ”vård” bestod av sträng
disciplin och bestraffning vid förseelser. I slutet av 1910- talet beslutade man att låta bygga ett
nytt ålderdomshem i kommunen, hemmet byggdes efter diverse turer 1922. Det fungerade
under drygt femtio år men efter åtskilliga påpekanden och anmärkningar blev
fattigvårdsstyrelsen i kommunen tvingade att hemställa en ansökan om ett nytt
ålderdomshem. Under åren 1970-1971 byggdes, vad som idag är, Lindkullens äldreboende på
samma tomt som det föregående som sedermera revs. Det blev plats för 62 pensionärer med
eget rum och toalett och med badrum i källaren (Larsson, 1987). Under de följande åren har
Lindkullen byggts om och till i etapper. Den senaste ombyggnation som gjorts innebar att
man tog bort diverse lokaler som bestod av bland annat kontor, terapi och samlingssal. Där är
det i dag åtta nya platser för boende med större vårdbehov. Dessa rum har en yta på mellan
31-37m². Ett helt nytt centralkök byggdes som servar alla kommunens äldreboenden samt
äldre i ordinärt boende med matdistribution. Av gamla Lindkullens kök har det blivit en
kombinerad terapi, tränings och samlingslokal. Lindkullen är uppdelat på sex boendeenheter,
varav en är tom för närvarande. Fem av dessa enheter planerar man att byggas om, då
rummen är för små, 13 m², och toaletterna alldeles för trånga. Det finns lite olika förslag på
hur en ombyggnation skall se ut, men rummen planeras att bli cirka 30m².

De boende, eller brukarna, på Lindkullens äldreboende var när undersökningen gjordes, våren
2003, 53 till antalet. Fördelningen var 18 män och 35 kvinnor. Medelåldern på de boende var
87 år med en spridning från 66 till 102 år. Genomsnittstiden som de boende bott på
Lindkullens äldreboende var 3 år och 10 månader.
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2:3  Lagstiftning

Äldreomsorgen är en central del i den svenska välfärdspolitiken. Alla som inte själva kan
tillgodose sina behov eller på annat sätt få dem tillgodosedda har enligt Socialtjänstlagen
(SoL

) rätt till bistånd. Insatser inom socialtjänsten skall enligt lagstiftningen och dess förarbeten
präglas av helhetssyn, närhet, kontinuitet och självbestämmande. Socialtjänstlagen och hälso-
och sjukvårdslagen (HSL) är ramlagar som verkar för den enskildes rätt till en dräglig tillvaro
på lika villkor som ger alla rätt till en skälig levnadsnivå. Samhällets lagstiftning, målprogram
eller policyförklaringar visar äldreomsorgens olika aktörer vilka normativa handlingar som är
eftersträvansvärda och uppskattas.

Socialtjänstlagen

Kommunernas äldreomsorg regleras i Socialtjänstlagen. Socialtjänstutredningen konstaterar
att samhället har ett förstahandsansvar för vård och omsorg till den som behöver det (SOU
1999:97). Socialtjänstlagen säger att kommunerna är skyldiga att tillgodose de äldres behov
av omsorg. Det gäller såväl omsorg i hemmet som i särskilda boendeformer. Kommunernas
socialnämnder har till uppgift att ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet, annan
lättåtkomlig service samt inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre
människor med behov av särskilt stöd. Vidare skall kommunerna verka för att äldre
människor får möjlighet att leva och bo självständigt och under trygga förhållanden, med
respekt för deras självbestämmande och integritet. Kommunerna är också skyldiga att göra sig
väl förtrogna med levnadsförhållandena för de äldre och att genom uppsökande verksamhet
informera dem om kommunernas verksamhet på området (Socialtjänstlagen 5 kap 4,5,6 §).

Nationell handlingsplan

Målen för den nationella äldrepolitiken är att äldre skall:

� Kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende
� Kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag
� Bemötas med respekt samt ha tillgång till god vård och omsorg.

Äldreomsorgen skall ge stöd när den egna förmågan sviktar. I den nationella handlingsplanen
förespråkar man konkreta målsättningar på verksamhetsnivå. Ett exempel på detta kan vara att
de boende skall om de har förmåga till det, ges möjlighet att fatta beslut om möbleringen av
sitt rum, den boendes önskemål om hur han vill bli tilltalad skall respekteras, den boende skall
om han så önskar komma ut i friska luften minst två gånger per vecka. På detta sätt menar
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man att målen blir tydliga för äldre, deras anhöriga och för de anställda som skall förverkliga
dem (Socialdepartementet. prop. 1997/98:113).

Inriktningsmål

Lilla Edets kommuns verksamhetsplan syftar till att på ett fullgott sätt tillgodose framtida
vård- och omsorgsbehov för äldre och funktionshindrade i kommunen utifrån gällande
lagstiftning, politisk viljeinriktning och regeringens intentioner som anges i det nationella
handlingsprogrammet. Socialförvaltningens övergripande inriktningsmål för vård och
omsorg, är att med stöd av Socialtjänstlagen och Hälso- och Sjukvårdslagen erbjuda social
trygghet till äldre och funktionshindrade samt ge förutsättningar för ett så fritt och oberoende
liv som möjligt. Målen vilar på följande grundpelare: Delaktighet – Trygghet – Kvalitet.
Huvudinriktningen är att den enskilde skall kunna bo kvar hemma så länge som möjligt, den
så kallade kvarboendeprincipen. När detta inte längre är möjligt skall man erbjudas ett särskilt
boende som skall utformas så likt ett normalt boende som möjligt (Lilla Edets kommun,
2001-2006).

De verksamhetsmål som Lindkullen har är under omarbetning. De som finns idag är mer
ämnade som riktlinjer för verksamheten. Dessa riktlinjer är bland annat:

� Att man innan inflyttning skall träffa personal från den våning man skall bo.
� Att kontaktpersonen ansvarar för att en levnadsberättelse skrivs ned.
� Att en demensutredning skall vara gjord innan inflyttning.
� Att alla boende som så önskar skall ges möjlighet till någon form av aktivitet.
� Att alla boende som vill, skall minst en gång i veckan erbjudas utevistelse.
� Kvarboende i den utsträckning som detta är möjligt.

Lindkullens inriktningsmål är:

� Att de boende på Lindkullen skall leva och bo självständigt och under trygga
förhållanden.

� Att god vård och omsorg skall ges med respekt för den enskildes självbestämmande och
integritet.
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3. Begrepp

De begrepp som vi har valt att förtydliga är de som vi anser rör äldres självbestämmande i
vardagen. Begrepp är inte alltid enkla att definiera och de har inte alltid ett klart och koncist
innehåll. Det finns olika sätt att definiera begrepp. Ett sätt är att beskriva de egenskaper ett
begrepp innehåller. Med hjälp av litteraturstudier har vi funnit definitioner på de begrepp som
vi har använt oss av i vår uppsats. Detta kapitel beskriver dessa begrepp.

3:1 Det vardagliga

Brukarundersökningar syftar ofta till att öka brukarinflytande i mer organiserade sammanhang
som i pensionärs- och brukarråd. Vi vill koncentrera oss på det liv som äldre erfar och
genomlever varje dag. Vardagslivet är det liv som människan lever inom ramen för varje dag i
sin vardagsverklighet. Vardagslivets verklighet är den mest påtagliga verkligheten som
människan måste behärska för sin utveckling, trevnad och överlevnad (Tuulik- Larsson,
1994). Denna definition är den som ligger närmast vår egen. Vardagen är det som sker
återkommande dag efter dag. Det är i vardagen människor kan uttrycka sina vanor och rutiner.
Vardagen är den viktigaste arenan för vårt handlande.

3:2 Inflytande

Begreppet inflytande kan tolkas på flera olika sätt. Söder (1989) menar att begreppet
inflytande är mångfacetterat. Det kan kopplas till inflytande över det egna livet -
livsinflytande, möjlighet att själv bestämma över vardagen – självbestämmande men även till
begrepp som deltagande. Även Molin (in press) ser självbestämmande och autonomi som en
form av delaktighet, vilken rör individens möjligheter att träffa självständiga val och själv
bestämma över sin situation.

För Jarhag (1993) är innebörden av begreppet följande: Inflytande skall kunna ge människor
själva en möjlighet att påverka sitt liv, såväl i nutid, ett kortsiktigt perspektiv, som i
framtiden, ett längre perspektiv. För en person som har möjlighet att bestämma själv, att fatta
egna beslut men också att göra egna val i sitt liv, innebär detta också en möjlighet att kunna
påverka sin egen livssituation. Därigenom kan personen anses ha ett inflytande över sitt liv.
Vardagsinflytande, som avser ett direkt och personligt inflytande över vardagslivet, skiljer sig
från det som brukar benämnas brukarinflytande och som mer avser ett inflytande över
verksamhetens utformning (SOU 1991:46). Rätten att själv välja sina värderingar och utifrån
dem forma sitt liv innebär samtidigt en respekt för den enskildes vilja.
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Att ha inflytande över sitt liv innebär också enligt Jarhag (1993) att personen själv skall kunna
utforma det. Rätten att själv bestämma, göra egna val samt fatta egna beslut är en
förutsättning för att uppnå självständighet.
Att vara självständig (eller autonom) i sitt eget liv innebär ett visst inflytande och oberoende,
även om en människa alltid är ömsesidigt beroende. Men att vara oberoende innebär samtidigt
att livet är underordnat olika strukturer i samhället som en individ inte kan råda över. Ingen
människa har ett totalt inflytande över sitt liv.

Jarhag (1993) refererar till Turnbull & Turnbull (1988) som menar att oberoende är synonymt
med fria val, rätten att själv bestämma och autonomi. Inflytande och oberoende är två
interrelaterade begrepp. Inflytande är inget statiskt tillstånd utan växlar över tid och från
situation till situation. Ett kännetecken för inflytande är därför dess processuella karaktär. Vi
har därför vid utformningen av vårt frågeformulär fokuserat på situationer där inflytande och
självbestämmande kan förekomma. Om en person saknar inflytande över stora delar av sitt
liv, genom att livets innehåll bestäms av andra, får detta som konsekvens att personen  lever
ett liv präglat av passivitet.

Vardagslivets inflytande uppstår och konstitueras i en relation. Förutsättningen för att ett
inflytande skall uppstå och kunna utövas är alltså att det finns en relation med andra aktörer.
Det är först då som personen har någon möjlighet att pröva om han/hon kan påverka
situationen. I denna situation har personen ofta, men inte alltid, en rationell ambition i sitt sätt
att utöva inflytande, i regel genom att vilja att något skall ändras till det bättre. Ambitionen
kan därigenom sägas vara av förändrande karaktär, det vill säga att utöva inflytande innebär
att förändra sin situation, och att kontrollera de händelser som förändrar personens tillvaro.
Det är i vardagslivets möten mellan ideologi, teori och praktik det visar sig om handlingar
innebär inflytande det vill säga om det som ett möte tycks resultera i är reellt eller skenbart
(Jarhag, 1993).

3:3 Autonomi / oberoende

Enligt svenska akademins ordlista (1992) betyder autonom – självständig, självbestämmande
och självstyrande. Begreppet härstammar från autos (själv) och nomos (lag), det vill säga
självstyre. Autonomi innebär förmåga att träffa självständiga val, men inte nödvändigtvis
utföra alla sysslor i vardagen. Autonomi skiljer sig på så sätt från oberoende, man kan vara
beroende av hjälp men ändå vara autonom. Söder (1989) har diskuterat diskrepansen mellan
oberoende och autonomi. Ofta används oberoende för att beskriva hur exempelvis personer
med funktionshinder kan utföra olika vardagliga sysslor utan hjälp från omgivningen. En
annan innebörd av oberoende är att individen har förmåga att träffa självständiga val, men inte
nödvändigtvis utföra alla sysslor i vardagen. För att undvika tvetydigheter benämns den
senare innebörden som autonomi (a.a).

Molin (in press) hänvisar till Barron (1995) som menar att resonemanget om oberoende och
autonomi ofta implicerar ett individualistiskt synsätt, vilket endast betonar individens
kompetenser och färdigheter. Barron vill argumentera för att autonomins möjlighet att komma
till uttryck beror på den sociala situation som individen är en del av. Förmågor och färdigheter
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formas inte i ett vakuum. De är avhängiga de sociala situationer som möjliggör dessa
karaktäristika.

3:4 Självbestämmande

I svenska akademins ordlista (1992) står om begreppet självbestämmande: själv bestämma,
fatta beslut om något, ge uttryck åt sin egen fria vilja. I lagstiftningen framställs begreppet
som en slags allmän självklarhet och lagstiftaren har inte konkretiserat begreppet. Denvall &
Jacobsson (1998) menar att en möjlighet till konkretisering är att begreppet skall uppfattas
utifrån sin motsats, vi skall inte mot vår vilja utsättas för andras åsikter om vad som är bäst
för oss. Självbestämmande kan beskrivas som att inte vara objekt för andras godtycke och
yrkesmässiga bedömningar.

Molin (in press) menar att självbestämmande och autonomi kan ses som en form av
delaktighet där individen har möjligheter att göra självständiga val och själv bestämma över
sin situation. Enligt Söder (1989) påverkas människovärdet negativt när man inte kan
bestämma över sin egen situation.

3:5 Individualisering

Slagsvold (1999) menar att individualisering är en av de mest centrala värderingarna inom
äldreomsorgen. Det är ett positivt laddat ord och det handlar om att ta den enskildes behov
och önskningar på allvar. Begreppet är också relaterat till begrepp som värdighet, respekt och
autonomi. Inom äldreomsorgen försöker man realisera detta genom ökad brukarmedverkan,
individuella omsorgsplaner och bättre klagomålshantering. Slagsvold (a.a) anser dock att i
den individualisering som sker konkret ute i verksamheterna, i form av planlagda insatser,
kommer brukarnas egna önskningar ofta i skymundan. Hon menar vidare att en anledning till
att individualiseringstanken fått så stort genomslag är en motreaktion på Goffmans (1983)
beskrivning av den totala institutionen. Han beskriver den totala institutionen som en
byråkratisk institution där ett stort antal människor lever ett instängt och formellt
administrerat liv, avskuret från samhället utanför. Klienter som lever under sådana
förhållanden behandlas som omyndiga och utan självbestämmande.
Slagsvold (1999) menar att föreställningen om det dåliga äldreboendet i hög grad är präglat av
beskrivningen om den totala institutionen. Ett kännetecken på den totala institutionen är den
absoluta frånvaron av individualisering. Därför har frånvaron av detta kännetecken blivit ett
viktigt mått på kvalitet. Ju högre grad av individualisering desto bättre kvalitet.
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4. Teoretisk referensram

Det vardagliga och välbekanta.

Tuulik- Larsson (1994) har gjort en studie om äldres upplevelser av sitt vardagsliv i samband
med vård och omsorg i hemmet. Studien visar hur viktigt det är att få bo kvar hemma. Det
innebär för de äldre att få behålla det välbekanta och vardagliga som basen för sitt varande i
världen. I hemmet finns den huvudsakliga grunden för den äldres existens, deras huvudsakliga
handlingsarena. Så länge de bor kvar hemma kan de behålla sitt vardagsliv, sin identitet, sitt
självbestämmande och sitt människovärde. När man flyttar till ett äldreboende förlorar man
sin välbekanta värld med de dagliga sysslorna, och därmed sin huvudsakliga handlingsarena,
sitt framträdelserum och sina möjligheter till livskontroll. I och med flytten förändras den
tidigare handlingsarenan, ett nytt livsmönster måste bildas, nya roller läras in och nya
relationer skapas. Hon menar att vardagslivet bärs upp av de vanor och rutiner som
människan har skaffat sig under sin levnad. Vanor och rutiner varierar mellan olika
människor. Sina vanor förvärvar individen tidigt i livet och hon behåller dessa till sent i livet.
Normalt förändras inte människors vanor med åren. Rutiner hjälper människor att hushålla
med tid och energi. Tuulik- Larsson refererar till De Beauvoir som menar att det är viktigare
för sysslolösa människor att ha vanor och rutiner. Detta för att inte sjunka ner i ”de tomma
dagarnas dy”. De Beauvoir anser att det är av vikt med ett klart inrutat dagsschema för äldre
människor. Får äldre bibehålla vanor och rutiner kan dessa hjälpa dem att hushålla med sina
psykiska och fysiska krafter. Vanor och rutiner ger de gamla ett slags grundtrygghet, och att
få behålla dessa bidrar också till att bibehålla vardagslivets kvaliteter.

Vi tycker att Tuulik- Larssons studie ger en bra förståelseram för hemmets betydelse och den
har gett oss en bild av de farhågor som äldre har inför att behöva flytta till ett äldreboende.
Flera pensionärer i hennes undersökning liknar att behöva flytta till ett äldreboende med att
rycka upp ett träd med rötterna. I hennes undersökning framkommer också att pensionärerna
ser självbestämmande som ett viktigt värde som de förknippar med boendet hemma.

En pensionär i Tuulik- Larssons undersökning uttrycker att hon känner större självförtroende
och självkänsla i hemmet: ”Här är det jag som bestämmer.” Detta sätter hon i relation till
tidigare vistelser på institution. Det finns flera saker som oroar pensionärer när det gäller att
behöva flytta till ett äldreboende till exempel att man går från det privata till det offentliga,
från att vara känd till att bli en i mängden och från att vara autonom (självstyrande) till att bli
heteronom (styrd av någon annan).

Situation och handling, vägen till makt eller vanmakt

Söder (1989) har gjort en studie om situationen för människor med funktionsnedsättningar i
det offentliga hjälpsystemet. Han har valt att utgå från maktutredningens modell för
medborgarmakt (Pettersson, Westholm & Blomberg, 1989) i sin diskussion om inflytande.
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Vi menar att denna modell som beskrivs nedan (figur 1) även går att tillämpa i vår studie för
att belysa sambandet mellan situation och handling.

Figur 1: Medborgarskapets handlingsvägar. (Pettersson, Westholm & Blomberg, 1989)  i
Söder. (1989) s. 7

Modellen visar hur sambandet mellan situation och handling kan se ut. Då en viss situation
uppstår är man antingen nöjd eller missnöjd. Är man nöjd finns inget motiv för att handla. Är
man missnöjd med situationen finns det två alternativ, antingen tar man initiativ eller så avstår
man. Väljer man att handla finns det två möjliga resultat av handlingen antingen misslyckas
man eller så lyckas man att uppnå en förändring. Om man misslyckas upplever man
maktlöshet. Om äldre människor inte får respons för de initiativ de tar när de känner missnöje
kommer de i förlängningen att sluta ta initiativ. Situationen bestämmer handlandet; de yttre
levnadsbetingelserna ger möjligheter och sätter gränser för det möjliga, samtidigt bestämmer
handlandet situationen. Tillvaron är möjlig att påverka i olika grad genom egna initiativ.

Man kan se självbestämmande/inflytande som en process. Ett framgångsrikt
självbestämmande kräver tre steg. Det första är från situation till missnöje. Författarna till
modellen menar att det är mycket ovanligt att den som är nöjd tar något initiativ. Energi att
handla följer av ett upplevt missnöje. Det andra steget är handlingen, vilket innebär att
brukaren i fråga tar ett eget initiativ. Slutligen är det tredje steget resultatet. Detta steg
beskrivs som styrkeförhållandet mellan de egna krafterna och de motverkande. När man inte
orkar ta initiativ, blir resultatet ett missnöje som inte kommer till uttryck. Modellen visar att
fyra situationer är tänkbara: Brukaren är nöjd och tar därför inget initiativ. Man tar ett initiativ
som blir framgångsrikt; man uppnår reellt inflytande. Man tar ett initiativ, men får inte
igenom sina önskemål; man känner sig maktlös. Man är missnöjd men förblir passiv; det är
vanmaktens tystnad. Söder (1989) vill dock lägga till en femte situation: den då brukaren
lever under objektivt sett ”dåliga” förhållanden utan att för den skull uppleva missnöje med
sin situation. Detta kan vara institutionsskador, där man anpassat sin anspråksnivå till ett
torftigt och rutinbundet liv på institution.
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Institutionsskador innebär en process där aktörerna etablerar rutiniserade beteendemönster. I
sin mest utbredda form innebär det att aktörerna sätts ur stånd att fungera socialt utanför dessa
institutioner ( Brante, Andersen, Korsnes {red},1998).

Inom statsvetenskapen har flera studier gjorts som visar att medborgarnas anspråk på den
kommunala servicen är hög (Möller, 1996). I och med att man betalat skatt till den anses den
som en självklar rättighet. I sken av detta borde de äldre ha höga anspråk på servicen inom
äldreomsorgen, och utrymmet för missnöje torde vara stort. Trots det visar många
undersökningar på ett stort förtroende och att de äldre upplever sig nöjda med sin omsorg
(Socialstyrelsen, 2001a).

Attityder och handlingsutrymme

Enligt Möller(1996) kan de attityder medborgare har till den offentliga servicen antas vara:

1. Dynamiska - de tjänar ett bestämt syfte, nämligen att åstadkomma välbefinnande hos
individen.

2. Relativa - de är en funktion av hur andra, som individen jämför sig med, uppfattas ha
det.

Missnöje är rimligen ett obehagligt tillstånd som individen vill söka sig bort ifrån.
Konsekvensen av missnöje är därför handling. Ett sätt är att försöka påverka sin situation till
det bättre. Men man kan också ta till rationellt grundad fördragsamhet; man försöker tolka
verkligheten på ett annat sätt. Det kan också handla om att anspråken reduceras: man rättar
munnen efter matsäcken. Vårt intresse är att se om de äldre anpassar sig till den kultur som
råder på det äldreboende dit de flyttat.

Möller (a.a) har formulerat en hypotes enligt följande: ”Det direkta och dagliga mötet med
frontpersonalen innebär ett beroendeförhållande, vilket leder till att brukarna tenderar att
undvika den konfrontation med personalen som är nödvändig för att påverka sin situation.”
Ett försök att påverka kan uppfattas som ett uttryck för otacksamhet. Mot den bakgrunden ter
det sig ganska logiskt att äldre inte försöker påverka i högre utsträckning samt att man uppger
sig som nöjd med omsorgen. Enligt Möllers studie är den största delen äldre nöjda och
passiva. Detta förefaller ju logiskt; att vara passiv när man är nöjd, det finns ju ingen
anledning till förändring. Möller menar dock att det kan ligga en tacksamhetsattityd bakom
detta förhållande. En person i Möllers undersökning uttryckte saken: ”Det är de som är snälla
och aldrig klagar som får den bästa hjälpen”(Möller,1996,s.351). Undersökningen visar
också att äldre sällan har handlingsplaner utifall det uppstår brister i omsorgen.

Inom handlingsteorin betonar man brukarens eget perspektiv på sitt handlingsutrymme. Det är
viktigt att se hur brukaren uppfattar sina möjligheter och hinder för självbestämmande. Om de
boende skall kunna utöva sin autonomi krävs det att de faktiskt ser att de har
handlingsalternativ. Israel (2001) skriver om olika hinder för handling. Ett av dessa hinder är
att individen sätter upp egna hinder för sig själv på grund av rädsla, osäkerhet eller bristande
tillit till de egna möjligheterna.
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Detta kan göra att de valmöjligheter som individen uppfattar står till förfogande verkar vara
mycket begränsade. Vi menar att om personalen arbetar utifrån ett empowerment perspektiv
skulle det kunna vara ett sätt att undanröja detta hinder.

Empowerment, att ha kontrollen över sin vardag och sitt liv.

Begreppet empowerment beskrivs av Forsberg och Starrin (1997) som en social process av att
inse nödvändigheten av att befrämja och höja människors förmåga att tillfredställa sina egna
behov, lösa sina egna problem, och skaffa de nödvändiga resurserna för att kunna ha kontroll
över sina egna liv. Människor måste betraktas som subjekt och därmed kapabla att styra sina
egna liv. Empowerment omfattar aktiviteter som är inriktade mot att öka människors kontroll
över sina liv. Man kan se två delar i dessa strävanden, dels att man utvecklar ett speciellt sätt
att tänka om sig själv, att man ser sig som värdefull med förmåga att handla, dels att man
inser att samhället med sina strukturer kan modifieras och förändras. Forsberg och Starrin
(a.a) menar alltså att empowerment både är en process och ett mål. Genom att arbeta utifrån
empowerment kan man hjälpa de äldre att se sina möjligheter att påverka och förändra. Om de
äldre ges ett reellt inflytande över vård och omsorg kommer troligen processer att starta som
leder till förändringar utifrån brukarnas önskemål. Men för att detta skall ske måste brukarna
komma till insikt om att det faktiskt är möjligt att påverka. Vi menar att ett empowerment
perspektiv ligger nära ett socialpedagogiskt förhållningssätt. Grunden för socialpedagogiskt
arbete, som vi ser det, ligger i mötet med människor. För att kunna hjälpa en annan människa
krävs att vi upprättar en relation till denne.

Socialpedagogik, att upprätta en relation

Socialpedagogikens uppgift är att hjälpa människor att känna sig som en del av samhället,
samtidigt som hon utvecklar sin identitet, självkänsla och rätt till en autonom livsform. Enligt
Madsen (2001) är livsform ett begrepp som tar sin utgångspunkt i människans subjektiva
upplevelse av sitt vardagsliv. Det är i livsformen vardagens problem infinner sig, och det är
här lösningen måste äga rum. Livsformen uttrycker det inre sammanhanget mellan
människans materiella, sociala och kulturella grund. Den autonoma livsformen innebär att
människan får möjlighet att förvalta sig själv och sina livsmöjligheter tillsammans med andra.
För att personalen skall kunna hjälpa den gamle att uppnå en autonom livsform är det
nödvändigt att man upprättar en relation till varandra. Mötet bör präglas av äkthet, närvaro
och ömsesidighet. Detta beskriver Buber (2000) som det mellan mänskliga mötet, ett möte där
man ser varandra som subjekt. Man kan kalla det en Jag- Du relation. Detta innebär att man
accepterar varandra och inte påtvingar motparten ens åsikter. Samtalet är det grundläggande i
alla pedagogiska handlingar och relationer. Begreppet kommunikation betyder att göra
gemensamt, att dela. Som personal är det viktigt att inte argumentera, övertala eller visa makt
i samtalet. Det bör istället präglas av tillit mellan parterna.
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5. Metod

Vi har i vårt sökande efter material funnit att Socialstyrelsen, Länsstyrelsens samt Forsknings-
och utvecklingsenheterna (FOU) med dess utbud varit till stor hjälp och inspiration. De
litteraturstudier som vi gjort har gett oss en förförståelse kring begreppet självbestämmande.
Detta har hjälpt oss att utforma den empiriska delen. För att få en bredare inblick i
verksamhetens organisation och rutiner pratade vi med enhetschefen, kostchefen samt
boendesamordnaren.

5:1 Metodval och material

Vi har använt oss av en kvantitativ metod i form av en strukturerad intervju. För att i så stor
utsträckning som möjligt eliminera bortfallet gjorde vi besöksintervjuer. Detta gjorde också
att risken för att frågor skulle missförstås eller misstolkas minskade. I denna undersökning har
vi intresserat oss för att se hur de boendes möjligheter och hinder till självbestämmande och
inflytande ser ut på ett äldreboende. Valet av metod var för att få en generell bild av hur
brukarnas vardagsinflytande ser ut. Vid analysen av det insamlade materialet valde vi att
specifikt studera självbestämmande och inflytande. Vi har gått igenom de styrdokument och
målbeskrivningar som finns inom verksamheten och där sett hur begreppen självbestämmande
och inflytande uttrycks. Vi har även gjort litteraturstudier för att definiera begreppen och
skapa en teoretisk referensram. Vi har också studerat tidigare gjorda brukarundersökningar
samt tagit del av Socialstyrelsens kunskapsöversikt om brukarundersökningar
(Socialstyrelsen,2001). Den kvantitativa metoden blir en generell översikt men ger ändå en
inblick i väsentliga frågor och faktorer. Då vi kände att tiden var begränsad valde vi att enbart
göra en strukturerad intervju med personliga besök. Dessa frågor var icke standardiserade
eftersom vi kunde välja att ställa frågorna i olika ordning beroende på när de passade bäst.

5:2 En totalundersökning

Lindkullen består av fem olika boendeenheter i en och samma byggnad och vi hade för avsikt
att intervjua alla boende, med andra ord göra en totalundersökning. För att spara tid
tillfrågades personalen om vilka som av hälsoskäl inte hade förmåga att delta i
undersökningen. Vi påtalade för personalen att kriterierna för att kunna medverka var att
kunna svara på enkla och konkreta frågor. Lindkullen har totalt 55 rum varav 53 är belagda.
Av dessa 53 boende fick vi 30 respondenter. Av de 30 respondenterna vi intervjuade var tio
män och tjugo kvinnor. Om man ser detta till de boende totalt där fördelningen är 18 män och
35 kvinnor så har bortfallet inte förändrat dessa proportioner mellan könen.



20

5:3 Bortfallsanalys

Totalurvalet var 53 respondenter. Om vi exkluderade de som av hälsoskäl inte kunde besvara
enkäten fick vi ett bortfall på 13 respondenter det vill säga 24 %. Den ideala populationen för
en totalundersökning hade då varit 76 % eller 40 boende. Vi fick ett externt bortfall på grund
av att flera respondenter inte var anträffbara. Detta kunde bero på flera anledningar till
exempel att de boende var bortresta, var på terapi eller hade besök. De respondenter som vi
intervjuade blev således 30 personer, med andra ord 75 % av det ideala urvalet. Vi har inte
haft möjlighet att utläsa hur bortfallet har påverkat vårt resultat. Vi tror dock att det finns ett
samband mellan sjuklighet och möjligheter till självbestämmande. De som inte kan
kommunicera har förmodligen en lägre grad av självbestämmande. Det kan också vara så att
de boende som inte var tillgängliga för intervju är de som är mest handlingskraftiga och
därmed utövar en högre grad av självbestämmande. Vi hade kunnat minska bortfallet genom
att utöka antalet intervjudagar, men av tidsskäl begränsades dessa till tre.

Det interna (partiella) bortfallet av enskilda frågor kan ha berott på att frågan eller
svarsalternativet inte har förståtts, att vi saknat svarsalternativ eller att frågan har upplevts
som känslig. Detta bortfall hade vi kunnat minska om vi hade prövat ut enkäten noggrant
innan vi påbörjade vår undersökning.

5:4 Enkätdesign

Enkäten som vi använde oss av vid besöksintervjuerna omfattade frågeområden som berörde
brukarens vardag. De områden som vi valde att belysa var boendet, morgon- och
kvällsrutiner, matsituationen, utevistelse och aktiviteter. Vi valde att fokusera kring konkreta
händelser som sker dagligen för de boende. Detta för att titta närmare på brukarnas
självbestämmande och inflytande över sin vardag. Som inspiration vid utformningen av
enkäten använde vi oss av redan befintliga och beprövade enkäter, vi konstruerade sedan
frågorna själva. Till vår hjälp använde vi även skriften Brukarundersökningar inom vård och
omsorg för äldre (Socialstyrelsen, 2000a). Vi valde att vid besöksintervjuerna använda oss av
ett frågeformulär där frågorna strukturerades i förväg med fasta svarsalternativ med undantag
av sista frågan där vi gav utrymme för ett öppet svar. Svarsalternativen såg olika ut beroende
på frågeställningen (Se bilaga 1).
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5:5  Genomförande av intervju

Vi genomförde studien, våren 2003, på Lindkullens äldreboende i Lilla Edet. När det var tid
för intervjuerna kontaktade vi enhetschefen för att informera om att vi ville påbörja våra
intervjuer. Vi skrev ett brev till personalen där vi informerade om vårt syfte med
brukarundersökningen (Se bilaga 2). När vi anlände till äldreboendet hade de flesta i
personalen läst vad vi skrivit och var införstådda med vad vi ämnade göra.

Varje intervju inleddes med en kort information om oss själva, att vi studerade på högskolan i
Vänersborg och hade för avsikt att göra en brukarundersökning. De fyra första intervjuerna
gjorde vi gemensamt för att kunna upptäcka eventuella brister eller svårigheter i enkäten.
Detta för att vi fortsättningsvis skulle kunna förhålla oss likvärdigt och ha en gemensam
tolkning av svaren. Alla intervjuer utfördes i brukarnas hem förutom en som enligt
respondentens önskan skedde i korridoren utanför rummet. Vi informerade om själva
intervjun och förklarade kortfattat vad frågorna handlade om, samt tog upp etiska aspekter
såsom anonymitet. Många av de intervjuade var först tveksamma att ställa upp, många
uttryckte tvekan över sin egen förmåga att svara på frågorna, men när det klargjordes att man
kunde avbryta när man så ville påbörjades intervjun. När enkäten var färdigbesvarad var flera
av brukarna förvånade över att de kunnat fullfölja uppgiften och undrade om intervjun redan
var färdig. Många menade också att vi gärna kunde ha ställt lite fler frågor.

Vi genomförde intervjuerna muntligt och fyllde själva i svarsalternativen. Detta gjorde det
möjligt att under intervjuns gång kunna förklara eller förtydliga om det var något som
respondenterna inte uppfattade eller förstod. Tidsåtgång för en intervju varierade mellan 20-
40 minuter beroende på hur mycket respondenten pratade mellan frågorna. Stor vikt lades vid
att lyssna på vad den intervjuade ville tala om efter att enkätfrågorna var avslutade. Vi tror att
respondenterna kände att de fått komma till tals på ett för dem riktigt vis och att de därigenom
kunde känna sig tillfreds efter samtalen. Vi bandade inte intervjuerna, utan satt istället efter
varje utförd intervju en stund enskilt för att gå igenom frågorna ytterligare en gång och
anteckna sådant som vi fann kunde vara relevant vid analysen av enkäterna. Intervjuerna
genomfördes under tre dagar. Under dessa dagar blev det en hel del avbrott för diverse olika
aktiviteter för de boende till exempel kaffe, lunch, terapi etc. Denna tid tillbringade vi bland
de boende och fick därigenom samtidigt en inblick i de boendes vardag.

5:6 Bearbetnings- och analysmetod

Vid analysen av enkäten bearbetades dessa i form av enkla frekvenstabeller. Enkätsvaren
sammanställdes med Microsoft Excel 2000. Resultaten matades in så att vi kunde få
frekvenstabeller över vårt insamlade material. Materialet kategoriserades efter de teman som
vi hade i frågeenkäten, som belyste i vilka situationer brukarna kan utöva sitt
vardagsinflytande. Undersökningsresultatet i sin helhet redovisas i bilaga (1) men vi har även
diagram i den löpande texten i resultatdelen.
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Vi menar att vi har använt oss av deskriptiv statistik som enligt Patel & Davidssson (1994 )
används för att i siffror ge en beskrivning av det insamlade materialet. I vår resultatdel
redovisar vi resultaten utifrån hinder och möjligheter för självbestämmande. Det är inte
möjligt att dra några generella slutsatser utanför Lindkullens äldreboende av vår undersökning
i statistisk mening eftersom vårt empiriska material inte valts ut så att detta är möjligt.
Däremot så tror vi att de situationer människorna uttryckt synpunkter på kan kännas igen
inom de flesta äldreboenden.

5:7 Problematisering av metod

Validiteten i undersökningen handlar om att vi verkligen mäter det vi vill mäta. Det var svårt
att utforma enkätfrågorna så att vi fick den information som vi eftersträvade. Vi lade ned
mycket tid på att fundera över dels vilka frågor som skulle ge oss svaren för att uppnå vårt
syfte; att se hur vardagsinflytandet ser ut, dels hur vi skulle formulera frågorna så att de blev
konkreta och lättförståliga. Under intervjuerna visade det sig ibland vara svårt att tolka exakt
vilket svarsalternativ som var det mest riktiga.

Undersökningens reliabilitet är beroende av intervjuarens förmåga. En tränad intervjuare
uppnår ofta en högre reliabilitet. Att vi var ovana intervjuare kan i någon mån ha påverkat
resultatet. Vi tror dock att vi fick en bättre reliabilitet genom att de första intervjuerna gjordes
gemensamt. Vi menar dock att det faktum att vi sedan tidigare har vana att prata med äldre
människor har varit en fördel i intervjusituationen. Eftersom vi båda har erfarenheter inom
äldreomsorg så har vi en förförståelse som hjälpt oss i vår studie, men man kan också se det
som att vi haft förutfattade meningar om hur äldreomsorgen ser ut. Vår förförståelse kan ha
påverkat hur vi har genomfört undersökningen samt hur vi har valt att ställa frågorna.

Vid intervjuer är tillförlitligheten beroende av den eventuella intervjuareffekt som kan uppstå.
Intervjuareffekt är enligt Patel & Davidsson (1994) ett resultat av att intervjuaren uppträder på
ett sådant sätt under intervjun att individen förstår, medvetet eller omedvetet, vad som
förväntas av den. Vi är medvetna om att viss intervjuareffekt kan ha förekommit. Det är
oundvikligt att inte småprata, kommentera och uppmuntra under intervjusituationen. I vilken
mån påverkan kan ha skett är svårt att avgöra men det faktum att frågeställningarna är så
konkreta och definierade i tid och rum borde minska dessa negativa effekter. Möller (1996)
menar att det är svårt att mäta graden av nöjdhet/missnöje hos respondenter, då attityder är
komplexa. Ett sätt att komma runt detta problem är att fråga kring en konkret kontext. Man
måste förhålla sig kritiskt till det respondenten säger och ta hänsyn till den kontext som denne
befinner sig i.

Vi är väl medvetna om att det är vår tolkning av respondentens svar som utgör resultatet.
Det var delvis av denna anledning som vi satte oss ned efter varje intervju och återskapade
svaren i minnet. Är det svarsalternativet vi kryssat i den riktiga tolkningen av svaret?
Vi såg stora fördelar med besöksintervjuer då vi tror att endast ett fåtal av respondenterna
hade kunnat svara på frågorna på egen hand. Nu var vi med och kunde lotsa respondenterna
genom enkäten och förtydliga där det behövdes.
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Vi hade också möjlighet att hoppa mellan frågorna så att de kom i den ordning som föll sig
mest naturligt för respondenten. Vi kunde sedan gå tillbaka till de frågor som inte hade blivit
besvarade under samtalets gång. Samtliga respondenter fick möjlighet att besvara alla frågor.
Genom att använda en kvantitativ metod har vi fått en god inblick i hur vardagsinflytandet ser
ut för många av de boende på Lindkullen. Men för att förstå hur människor upplever sitt
vardagsinflytande på en djupare nivå hade det behövts kvalitativa intervjuer.

En annan fördel med kvantitativa undersökningar är att undersökningen kan göras om vid ett
senare tillfälle. Frågeformuläret kan användas vid fler tillfällen för att på så sätt kunna mäta
förändringar. Den är också i större utsträckning än en kvalitativ metod generaliserbar.
Nackdelen är att den inte går på djupet och därmed inte ger någon djupare förståelse för
fenomenet- inflytande i vardagslivet- som vi studerat. Resultatets tillförlitlighet hade
förstärkts om vi även använt oss av kvalitativa metoder.

All forskning som har människor som studieobjekt innebär etiska dilemman. Respekt för
medmänniskor är en grundläggande utgångspunkt för all samhällsforskning (Holme &
Solvang,1997). Respondenterna hade inte möjlighet att ta ställning till om de ville medverka i
undersökningen förrän vi anlände med papper och penna i hand. Detta kan ha medfört att
respondenterna haft svårt att avböja deltagandet. Vi märkte att vi rörde upp känslor hos en del
av de boende. En del blev märkbart ledsna medan någon blev irriterad över att vi ställde så
”dumma” frågor. Genom att vi utförde besöksintervjuer kunde vi dock stanna kvar och
samtala en stund hos de boende som var ledsna eller upprörda.

Trots att respondenterna försäkrats anonymitet kan det enligt Möller (1996) finnas farhågor
för att man kan bli identifierad. Att förklara sig missnöjd kan framstå som otacksamt, och
man vill inte såra den frontpersonal man är beroende av och som gör sitt bästa för att erbjuda
god omsorg. Inom äldreomsorg är det särskilt vanligt med ett återhållsamt förhållningssätt när
det gäller att kritisera, man vill inte framstå som otacksam eller som en gnällspik. Kritiserar
äldre någon förutsätter detta ofta ett visst avstånd; den personal man möter dagligen kritiseras
sällan. Det faktum att boendet är behovsprövat bidrar till att det utvecklas en
tacksamhetsattityd.

Enkäterna har under hela arbetets gång varit avidentifierade. Man har inte kunnat utläsa vem
som har svarat vad eller vilken enhet svaret kommit ifrån. Det enda som har gått att utläsa är
om respondenten är man eller kvinna. Om vi haft fler bakgrundsvariabler till exempel tidigare
boende, yrke och utbildning hade vi kunnat göra fler kvantitativa beräkningar. Vi menar dock
att dessa beräkningar inte hade tillfört något utifrån vårt syfte med undersökningen.
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6. Resultat och tolkning.

6:1 Redovisning av resultat
I detta kapitel har vi för avsikt att redovisa och tolka vårt material som vi fått i vår intervju
undersökning.

Boende

Att flytta från ett ordinärt boende till ett särskilt boende innebär för de flesta en stor
omställning. Våra frågor syftar till att se vilket inflytande den enskilde haft vid inflyttningen
samt även hur stort inflytande man haft över möbleringen. I svaren framkommer att alla har
egna möbler på rummet med undantag för sängen som är av sjukhustyp, det vill säga höj och
sänkbar. Majoriteten av respondenterna är nöjda med möbleringen och menar att de kan
möblera som de vill. Mindre än hälften av de tillfrågade hade besökt Lindkullen innan de
flyttade in.

80 % av respondenterna uppgav att de inte haft någon möjlighet att välja äldreboende. Detta
var inget som förvånade oss då vi är medvetna om att särskilda boenden idag är
behovsprövade, vilket innebär att om utredningen visar att man är i behov av ett särskilt
boende, så får man ett beslut som berättigar till en plats i särskilt boende någonstans i
kommunen. Tre personer uppgav att de själva valt sitt boende. Detta är troligen mer en
upplevelse av att de har valt sitt boende själva. Kanske föll sig slumpen så att det erbjudna
boendet var det samma som man önskat. Enligt vår erfarenhet finns det idag mycket små, om
några alls, möjligheter att själv välja var man vill bo. Just det faktum att boendet är
behovsprövat kan vara till nackdel för individens självbestämmande och inflytande. Man har
varit föremål för en prövning, man har bedömts ha ett behov, man har fått en plats, vilket inte
är alla förunnat. Detta kan ligga till grund för den tacksamhetsattityd som flera
undersökningar menar är vanliga inom äldreomsorgen. Det ligger säkert också en
generationsaspekt i denna tacksamhetsattityd. Många ur den äldre generationen har vuxit upp
under knappa förhållanden och har tidigt lärt sig att rätta mun efter matsäck.
Vi menar att det är viktigt att de boende erhåller information som är anpassad efter de
omständigheter som en flyttning innebär. Därför har vi valt att fråga om detta:

Fråga 2. Hur nöjd är du med den informationen som du fick när du flyttade in på Lindkullen?
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Denna fråga (2) visade sig vara svårbesvarad. Detta kan man också utläsa i diagrammet där
svaren är ganska spridda med en majoritet på varken eller. De flesta kom inte ihåg om de fått
någon information i samband med inflyttningen. Troligen upplevs flytten så traumatiskt att
man har svårt efteråt att erinra några detaljer. Detta kan vara något att ha i åtanke för
personalen i samband med inflyttningen.

Morgon- och kvällsrutiner

Frågorna som vi valde att ställa syftar till att se hur mycket respondenterna har möjlighet att
påverka morgon/kvällsrutinerna samt vilken hänsyn som tas till den personliga integriteten.
Vi vill också veta vilka möjligheter det finns för respondenterna att påverka vilka kläder man
har på sig. Kläder är en del av människors identitet. Genom sitt sätt att klä sig ger man uttryck
för sin personlighet. Möjligheten att själv välja sina kläder ser vi därför som en viktig fråga.
Majoriteten av respondenterna svarade att de själva valde sina kläder men sju av de svarande
uppgav att  personal valt de kläder som de hade på sig för dagen.

De allra flesta av respondenterna uppgav att de vaknade själva på morgonen. Resultatet visade
däremot att det inte var självklart att man kunde välja vilken tid man ville stiga upp.

Fråga 12. Kan du själv välja vilken tid du vill stiga upp på morgonen?

Endast tio av de tillfrågade uppgav att de alltid kunde välja när de ville stiga upp. Detta
resultat förvånar oss då 2/3 av respondenterna uppgav att de inte behöver hjälp för att gå och
lägga sig på kvällen. Vad vi frågar oss är hur det kan komma sig att man kan lägga sig själv
på kvällen, men att man behöver hjälp med att stiga upp på morgonen. De flesta av de som
behöver hjälp att lägga sig uppger att de i liten grad kan påverka när de vill gå och lägga sig.

”Personalen vet när jag vill lägga mig.”
”Jag gör det som är bäst för personalen, jag har gott om tid.”
”Personalen bestämmer.”

För att visa att man respekterar de boendes integritet är det viktigt att knacka och invänta svar
innan man går in i brukarens hem. Vi menar att detta är en viktig symbolisk gest då rummet är
det ”privata” och därmed handlingsarenan för inflytande och självbestämmande. 80 % av
brukarna uppger att personalen knackar på dörren innan de kommer in. Enkäten visade dock
att det är få som inväntar svar ifrån brukaren att det går bra att komma in. I viss mån kan detta
förklaras av funktionsnedsättningar exempelvis hörselnedsättning hos de boende.
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Men det ligger nog också en del i den institutionskultur som vi menar fortfarande råder på
Lindkullen.
Kommentarer som vi fick påvisade att de boende själva inte upplevde att personalen
”klampade” in utan istället välkomnade att någon kommer in. Två av de boende uttryckte sig:

”Di är alltid välkomna”
”De har nyckel så de öppnar med den.”

Vi ställer oss undrande över varför man inte installerar någon form av ljud- eller ljussignal i
brukarnas hem, vilket hade varit fallet om vederbörande hade bott i ett ordinärt boende.

Matsituationen

Dessa frågor som vi ställde till respondenterna syftade till att se om de kan påverka när och
vad de vill äta. Här kan man tydligt utläsa att påverkansmöjligheterna att själv få bestämma
var mycket begränsade. Möjligheten att äta frukost när man ville var i princip obefintlig.
Frukosten serverades halv nio, vilket flertalet av respondenterna också upplyste oss om.
Kommentarer som vi fick på frågan om de kunde bestämma vilken tid de ville äta frukost var:

”Nä näh det får man inte”
”Om jag e dödssjuk kanske, annars halv nio”
”Halv nio serveras frukost, jag går kvart över åtta för att prata med grannarna”
”Bestämt till halv nio”

Fråga 25. Hur passar tidpunkten när maten serveras?

I stort sett samtliga tyckte dock att tidpunkterna då måltiderna serverades var mycket eller
ganska bra. Vi funderar över om detta är ett tecken på den anpassning som vi tyckte var ett
genomgående tema i hela undersökningen. Det borde rimligen vara någon som önskar sina
måltider på andra tider. Cirka 65 % av respondenterna sade att ingen frågat vad de tycker om
att äta. Lika många uppgav att de inte kunde få någon annan mat ifall de inte tyckte om det
som serverades. Det var tolv av de tillfrågade som svarade att de kunde få något annat om de
så önskade. Frågan som vi ställer oss är om de förstnämnda aldrig har frågat om möjligheten
att få något alternativ. Detta tycker vi oss kunna utläsa i en del av de kommentarer som vi fått:
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”Äter det jag får”
”Äter allt”
”Det är högsta klass på maten”.
”De går inte, det är så många di ska göra mat till”
”/…/men jag tar det jag får”

Vi tycker oss se en tacksamhetsattityd och en hög grad av anpassningsförmåga i de boendes
svar. Man kräver inget, utan tar det man får. Särskilt framträdande var detta i matsituationerna
där man åt det som sattes fram på bordet. Möller (1996) menar att det bland äldre finns en
utpräglad tacksamhet, som framförallt riktar sig mot frontpersonalen. Även detta tycker vi att
vi sett i vår undersökning då flertalet respondenter svarade nej på frågan om de talat om för
personalen vad de skulle vilja äta. Det var ingen av respondenterna som sade något negativt
om personalen, utan tvärtom betonade vilken bra och snäll personal som arbetade på
Lindkullen.

Så gott som samtliga, med undantag av en person, säger sig inte ha valt platsen som de sitter
vid i matsalen. En av respondenterna påtalade för oss att det fanns en plats med hans namn på
när han flyttade in. En annan talade om att hon fått byta plats, på grund av sitt rörelsehinder.
Detta innebar att någon annan fick upplåta sin plats vilket inte var så populärt. De flesta av
oss är vanemänniskor, vi sitter oftast på samma plats hemma när vi intar våra måltider. Därför
blir vi inte förvånade över att de boende sitter på samma plats. Det faktum att man blir
tilldelad en plats när man kommer till Lindkullen, för dock med sig att man får bordsgrannar
som man inte valt själv. Detta, menar vi, leder i förlängningen till att man befäster en
institutionskultur.

Utevistelse

Dessa frågor vill ge svar på hur ofta respondenterna är ute i friska luften samt hur stort
inflytande de har på sin utevistelse.

Fråga 26. När var du ute på promenad senast?

Undersökningen visar att mindre än hälften hade varit ute i friska luften den senaste veckan.
Påfallande många kom inte ihåg när de senast var ute. Majoriteten hade varit ute tillsammans
med personal eller anhörig. Det var endast sex personer som kom ut på eget initiativ.
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Något som vi fann förvånande i resultatet var, att trots att två tredjedelar uppgav att de inte
själva kunde välja när de ville gå ut, så var det endast nio personer som önskade att komma ut
oftare. Vi har spekulerat i vad det kan bero på, men inte kommit till något bra svar. Kanske är
det så att det blir så omständigt att ta sig ut, så att besväret är större än nöjet. En annan möjlig
orsak är att man anpassat sig så till den grad att man inte längre tror att man vill gå ut.
Detta skulle då kunna vara ett exempel på den femte situation Söder (1989) talar om; då
brukaren lever under objektivt torftiga förhållanden men ändå inte upplever något missnöje.
Brukaren har med andra ord anpassat sin anspråksnivå till ett rutinbundet liv på ett
äldreboende.

Aktiviteter/Övrigt

Dessa frågor fångar en rad olika aspekter på vardagsinflytandet. Syftet är att försöka belysa en
del av upplevelseperspektivet för den enskilde brukaren. Resultatet visar att drygt hälften av
respondenterna utnyttjar terapiverksamheten. Bara 50 % av de som utnyttjar terapin säger att
de själva kan bestämma vad de vill göra. Av de som uttalar att de kan bestämma menar
hälften av dem att de kan bestämma mellan de alternativ personalen föreslår.

Fråga 36. Vet du vem du skall vända dig till om du inte är nöjd med den hjälpen som du får?

Nästan hälften av respondenterna vet inte vem de skall vända sig till om de är missnöjda med
den hjälp de får. Detta ser vi som ett hinder för brukarnas inflytande. För att förändringar skall
ske bör man veta vem man skall vända sig till med sina önskemål.

Fråga 38. I hur hög grad upplever du att du kan påverka ditt dagliga liv?

15 13

0
5

10
15

Ja Nej

0

11

18

1
0

5

10

15

20

I hög grad I viss mån Knappt Inte alls.

Antal

Antal



29

Vi menar att möjligheten att kunna påverka sitt dagliga liv är en förutsättning för att man skall
kunna tala om en god kvalité i vård och omsorg.
Respondenterna hade svårigheter att svara på denna fråga, men då vi konkretiserade vardagen
genom att fråga dem om hur dagen sett ut kom respondenterna fram till att det fanns små
möjligheter att påverka sitt dagliga liv. Många påtalade att de hade tider att passa samt att de
var flera att ta hänsyn till, vilket gjorde att man anpassade sig till de rutiner som råder.  Mer
än hälften av respondenterna uppger att de inte har eller inte vet om de har någon
kontaktperson. Detta ser vi som ett hinder för de boendes självbestämmande, eftersom man
bör veta vem man skall vända sig till om man vill uppnå en förändring.

6:2 Sammanfattning / analys

Resultatet visar att hindren för självbestämmande är fler än möjligheterna. De områden där
det finns störst möjligheter att påverka rör framförallt boendet. Brukarna uppger att de har
egna möbler som de kan möblera efter eget val. De kan låsa sin dörr och personalen knackar
innan de kommer in. Vidare uppger de att de väljer sina kläder själva och att de kan lägga sig
när de vill. Brukarna menar också att de kan påverka hur den hjälp de behöver utförs. När det
gäller själva inflyttningssituationen visar däremot resultatet en mer negativ bild av brukarnas
möjligheter till självbestämmande. I princip ingen har själv valt sitt boende och många har
inte besökt Lindkullen innan flytten. Brukarna har också svårt att komma ihåg om de fått
någon information i samband med inflyttningen. Det område där det finns sämst möjligheter
att påverka är vid matsituationerna. De boende blir tilldelad en plats i matsalen när de flyttat
in. De uppger att de inte kan välja vare sig tidpunkt för måltider, eller vad de vill äta.
Resultatet visar också att det är få som ber om något annat när de inte gillar maten. Även
avseende aktiviteter får vi ett negativt resultat i frågan om självbestämmande och inflytande.
Brukarna kommer inte ut i friska luften på eget initiativ och många kommer inte ihåg när de
senast var ute. De som deltar i terapiverksamhet kan endast välja bland de alternativ som
personalen föreslår. Nedslående är också att så många inte vet vem de skall vända sig till om
de är missnöjda med något. Det är också många som inte vet att de har en kontaktperson.
Slutligen menar brukarna själva att de har små möjligheter att påverka sitt vardagsliv.

Analys

Hur mycket självbestämmande den enskilde brukaren har är beroende av de förväntningar
han/hon har på vad man som boende kan bestämma om. Äldre som fått plats på ett
äldreboende är ofta tacksamma över den hjälp de får. Vi menar att denna tacksamhetsattityd
kan ha sin grund i det faktum att boendet är behovsprövat. Man har varit föremål för en
prövning, bedömts ha ett behov och beviljats ett boende. Detta menar vi kan vara till hinder
för individens självbestämmande, eftersom man inte vill framstå som otacksam. Äldre vill
inte vara till besvär och den första tiden präglas ofta av osäkerhet och förvirring. Vi menar att
den första tiden som inflyttad är mycket viktig.
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Det är nu den äldre får reda på vilka rutiner som finns och försöker anpassa sig till dessa.
Under den första tiden skall personalen lära känna brukaren och anpassa sitt arbetssätt till just
honom/henne. Det är viktigt att personalen verkligen tar reda på vilka vanor och rutiner som
brukaren har sedan tidigare. Att få behålla sina vanor och rutiner ger trygghet och ökar
därmed kvalitén på vardagslivet. Möller (1996) menar att anspråksnivån är formad av den
kunskap som finns om möjligheterna att nå det speciella målet som finns uppställt i en
konkret situation. Äldres mål, tänker vi, kan vara att leva sitt liv så som man alltid gjort även
efter att man flyttat in på ett äldreboende, med andra ord att få behålla sina vanor och rutiner.

Möller menar att konsekvensen av missnöje är handling. Ett sätt är att försöka påverka sin
situation till det bättre. Man kan också ta till rationellt grundad fördragsamhet; man försöker
tolka verkligheten på ett annat sätt. Det kan också handla om att anspråken reduceras: man
rättar munnen efter matsäcken. I vår undersökning verkar det sistnämnda alternativet ligga
närmast tillhands, då flera respondenter uttryckte stor anpassning till de rådande rutinerna på
boendet. Vi har i undersökningen sett flera exempel på de boendes anpassningsförmåga.
Framförallt kunde vi se detta i matsituationerna. Flera av de boende äter det som ställs fram,
de har inte heller frågat efter någon annan mat om det är något som de inte tycker om. Nästan
alla ansåg att tidpunkterna som måltiderna serverades var bra. Vi ser att detta kan vara ett
uttryck för den anpassningsförmåga som vi har kunnat utläsa utifrån vår undersökning. Att de
boende inte själva har valt platsen som de sitter på vid måltiderna ser vi som ett hinder för
autonomi. När man inte får välja sina bordsgrannar innebär detta att institutionskulturen
befästs.

Vi menar att de rutiner som finns är till nackdel för de boendes självbestämmande. Det är
viktigt att de boende ges möjlighet att behålla de vanor och rutiner man haft sedan tidigare.
Detta skapar den trygghet och den självkänsla man behöver för att utöva sitt inflytande.
Vi har också sett situationer i undersökningen där de boende har ett reellt inflytande. Detta
gäller till exempel hur man möblerat rummet, när man vill gå och lägga sig och när man tar
emot besök.

I undersökningen framkom ingen kritik mot personalen. Flera av respondenterna påtalade att
personalen var duktig och hjälpsam. Detta menar vi kan påverka de boendes möjligheter att
framföra klagomål och åsikter. Det faktum att man är beroende av personalen gör att man
undviker den konfrontation med personalen som är nödvändig för att påverka sin situation.
Förutsättningen för att inflytande skall uppstå och kunna utövas är att det finns en relation
med andra aktörer. Det är först då de äldre har möjlighet att pröva om han/hon kan påverka
situationen. Då mer än hälften av respondenterna uppgav att de inte har eller inte vet om de
har någon kontaktperson ser vi detta som ett hinder för de boendes självbestämmande. Man
bör veta vem man skall vända sig till om man vill uppnå en förändring. Det är också viktigt
att det finns förutsättningar för att skapa relationer mellan personal och de boende. Vi tänker
då bland annat på kontinuitet, där man bör sträva efter att det finns tillräckligt med personal
och att de äldre i så stor utsträckning som möjligt möter samma personal. Det är också viktigt
att de boendes integritet respekteras då det är en väsentlig del i självbestämmandet.
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Genom att bekräfta sin identitet i handlingar eller i sin omgivning kan den äldre upprätthålla
sin självbild och värna om sin integritet. Att själv kunna bestämma över innehållet i sin dag är
en förutsättning för att kunna leva ett fullgott liv.

Möjligheter till vardagsinflytande för de boende är sammankopplade till personalens attityder.
Personalen måste tro på de boendes egna förmågor, det bör finnas handlingsutrymme både för
personal och de boende. Verksamheten bör sträva efter en större flexibilitet med färre fasta
rutiner och ett mer individbaserat sätt att arbeta. Vi menar att om man arbetar utifrån ett
empowerment perspektiv och med ett socialpedagogiskt förhållningssätt ökar möjligheterna
till vardagsinflytande för de boende. Social omsorg innebär bland annat att man hjälper äldre
att hitta nya livsstrategier när livet har förändrats.
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7. Diskussion

Syftet med denna uppsats var att försöka att se de äldres möjligheter och hinder till
självbestämmande på ett äldreboende. Resultatet visar att de boendes handlingsutrymme är
begränsat. Hinder som vi har sett gällande självbestämmande är bland annat den
tacksamhetsattityd de boende ger uttryck för, den anpassning till de rådande rutiner som de
boende gör och det faktum att de boende har svårt att se de handlingsalternativ de har. De
äldre i vår undersökning verkar ha en låg tilltro till den egna förmågan. Detta innebär att de
inte utnyttjar de möjligheter till vardagsinflytande som de faktiskt har. Här har personalen en
viktig roll i att stärka de äldres självkänsla. Detta kan uppnås genom att man tar de boendes
önskemål på allvar. Det måste löna sig att önska förändringar, annars blir de äldre passiva och
slutar att ta initiativ. Personalen skall tillsammans med de boende skapa de möjligheter och
levnadsvillkor som befrämjar autonomi. Det är viktigt att personalen ger stort utrymme för
den enskildes vilja. Den framtida organiseringen bör i högre grad uppmärksamma vilka
strukturella förhållanden som hindrar de äldres självbestämmande. Det är de äldre själva som
är experter på sitt liv. Utgångspunkten bör därför alltid vara att ta reda på vad de äldre själva
vill.

Kanske har äldre redan befäst sin uppfattning om att vara boende på ett äldreboende så till den
grad att de inte ifrågasätter sitt beskurna handlingsutrymme. Det har på något sätt blivit
självklart att det skall vara så här. Vi var vid flera tillfällen förvånade över hur
anpassningsbara de boende var. De äter det som sätts fram på bordet, de går ut endast om
någon frågar, de är ofta medvetna om personalens svårigheter och gör sitt för att underlätta;
Genom att inte ställa några krav som stör de rutiner som trots allt är ganska rådande.

Vi har även funderat över hur äldre har påverkats av massmedias bild av äldrevården i dagens
Sverige. Flera av de boende poängterade att det var bra på Lindkullen, maten var av högsta
klass och personalen var snäll och hjälpsam; underförstått att så är det inte på alla ställen.
Detta får oss att undra över vilken anspråksnivå de äldre egentligen har på sitt boende och på
sina möjligheter att påverka sitt vardagsliv. Vår undersökning ger inte svaret på detta men vi
tycker det är väl värt att ta upp till diskussion i personalgruppen.

Lagstiftarens intentioner är att ett särskilt boende skall vara så likt det ordinära boendet som
möjligt. Medan äldre verkar mer jämföra äldreboendet med institutionsboende, vilket givetvis
ger helt andra förväntningar.

Vi fick flera, för oss, oväntade resultat i undersökningen. En kvalitativ uppföljning hade
kanske rätat ut en del frågetecken. Varför var det t ex så få som önskade att få komma ut i
friska luften? Varför anpassar man sig i så stor grad till personalen? Vi funderar över hur
pensionärerna ser på sina möjligheter till självbestämmande när de bor på Lindkullen. Lägger
man inte lika stor vikt vid självbestämmande längre? Har man sänkt sina anspråk på att få
vara med och påverka? Hur har vardagsverkligheten förändrats och hur påverkar det
pensionärernas möjligheter till inflytande över sitt vardagsliv? Dessa frågor vore intressanta
att utforska. En kvalitativ studie skulle ge bättre förutsättningar att besvara dessa frågor.
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Vår undersökning kan dessvärre inte ge oss den förståelsen för äldres vardagsinflytande. Vi
har istället fått en bild av hur vardagslivet för trettio boende på Lindkullen ser ut. Vid
kvalitativa intervjuer hade vi kunnat få del av de boendes tankar och få en djupare insikt i hur
de resonerar. Äldres självbestämmande är starkt sammankopplat till de förväntningar de har
på vad de faktiskt kan bestämma över. Därför är det viktigt att se hur äldre uppfattar sina
möjligheter och hinder för självbestämmande. Om de boende skall kunna utöva sin autonomi
krävs det att de ser att de kan påverka genom egna initiativ.
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8. Avslutning

Som ett led i strävandena efter bättre kvalitet har brukarundersökningar i form av
enkätundersökningar blivit allt vanligare inom äldreomsorgen. Vi vill dock höja ett
varningens finger för att ha allt för hög tilltro till resultaten och användbarheten i dessa
studier. Det finns många felmarginaler både vad gäller själva frågorna, svarsalternativen och
respondenternas anspråksnivå och tacksamhetsattityd. Äldres attityder är kopplade till
anspråksnivåer och anspråksnivåerna är oftast låga. Attityder har inte alltid ett klart samband
med faktiska förhållanden. De äldre kan tycka att personalen gör ett mycket bra jobb utifrån
de förutsättningar som finns. Äldres sviktande hälsa kan också påverka undersökningens
validitet, många hör och ser dåligt samt kan ha svårt att komma ihåg. Bortfallen är ofta också
stora i den här typen av undersökningar.

Att enkätundersökningar ger ytliga svar, är vi medvetna om, men de kan ändå fungera som en
fingervisning om tendenser av olika slag. De kan därför vara lämpliga att använda som
underlag för att sätta fokus i ett fortsatt förändringsarbete inom en verksamhet eller ge
vägledning till nya undersökningar. Syftet med vår C-uppsats var att den skulle kunna
användas som diskussionsunderlag för personalen på äldreboendet.  Detta skulle
förhoppningsvis resultera i att det påbörjades processer som på sikt ökar de boendes
inflytande över sitt vardagsliv.

Vi måste dock slutligen tillägga att vi från början hade en ambition att sticka en tröja, men
med facit i hand blev det en tummetott. Nu vill vi på intet sätt förringa denna tummetott då
den gott och väl fyller vårt syfte med uppsatsen. Men att under arbetets gång funnit så många
intressanta sidospår och fått lämna dem åt sitt öde har flera gånger känts vemodigt. Vem vet,
vi kanske någon gång tar upp dessa sidospår och utvecklar vår uppsats.
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Bilaga 1.

Intervjuundersökning genomförd vid Lindkullens äldreboende i mars 2003.

Observera att y- axelns gradering i diagrammen representerar antal svar, staplarnas höjd är
proportionerligt i förhållande till antal svar.
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4. Har du egna möbler på ditt rum?

5. Kan du möblera ditt rum som du vill?

6. Är platsen bra där sängen står idag?
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7. Skulle du vilja att det var annorlunda möblerat?

8. Kan du låsa din dörr?

Morgon/kvällsrutiner

9. Hur vaknade du i morse?
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10. Knackar personalen på din dörr innan de kommer in?

11. Väntar personalen på att du säger till att det går bra att komma in?

12. Kan du själv välja vilken tid du vill stiga upp på morgonen?
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13. När/ om du får hjälp frågar personalen hur du vill ha hjälpen utförd?

14. Kan du själv välja vilka kläder du vill ta på dig ?

15. Valde du själv de kläder du har på dig idag?

16. Vid nej på föregående fråga: Vem valde de kläder som du har på dig idag?
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17.  Behöver du ha hjälp på kvällen för att gå och lägga dig?

18. Om ja, kan du själv bestämma när du vill gå och lägga dig?

Matsituationen

19. Kan du välja plats där du vill sitta vid måltiderna?
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20. Kan du själv välja vilken tid du vill äta frukost?

21. Finns det alternativ vid frukosten?

22. Har någon frågat dig om vad du tycker om att äta?

23. Om det är någon mat som du inte tycker om kan du då få något annat?
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24. Har du talat om för personalen vad du skulle vilja äta?

25. Hur passar tidpunkten när maten serveras?

Utevistelse

26. När var du ute på promenad senast?
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27. Med vem var du ute på promenad?

28. Kan du själv välja när du vill gå ut?

29. Skulle du vilja komma ut oftare om det fanns möjlighet?

30. På vems initiativ kommer du ut på promenad?
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Aktiviteter

31. Utnyttjar du vad Lindkullen erbjuder i form av terapiverksamhet?

32. Kan du själv bestämma vad du vill göra på terapiverksamheten?

33. Har du någon kontaktperson?
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34. Hur väl känner personalen till dig och din bakgrund?

35. Hur nöjd eller missnöjd är du med hur personalen tar hänsyn till dina egna önskemål?

36. Vet du vem du skall vända dig till om du inte är nöjd med den hjälpen som du får?
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37. Anser du att personalen lyssnar på dig när du framför dina synpunkter?

38. I hur hög grad upplever du att du kan påverka ditt dagliga liv?

39. Finns det något som du skulle vilja tillägga?

0

11

18

1
0

5

10

15

20

I hög grad I viss mån Knappt Inte alls.

15

4
9

0
5

10
15

20

Ja Nej Delvis

12

18

0
5

10
15
20

Ja Nej



48

Bilaga 2.

Till personal på Lindkullens äldreboende.

Vi är två studenter på Socialpedagogiska programmet som har fått förmånen att i vår

C-uppsats kunna göra en brukarundersökning på Lindkullen. Denna uppsats är en del i vår

utbildning och som vi gör sista terminen innan vi är färdiga socialpedagoger. Vi kände att

detta var något som verkade intressant eftersom vi  båda arbetat inom äldreomsorgen. Vi ser

det som ett tillfälle för oss att kunna lyssna på de boende om hur de upplever sin vardag. Vi

kommer att besöka och intervjua ett flertal av de boende. Syftet med denna undersökning är

att se hur brukarnas vardagsinflytande ”faktiskt” ser ut. Utifrån denna undersökning kommer

vi att välja ut frågeområden som vi kommer att använda oss av när vi gör några mer ingående

intervjuer  med ett fåtal av de boende. Vi kommer enbart att se utifrån den enskilde brukaren.

Genom detta hoppas vi kunna utläsa det som vi har som frågeställning i vår uppsats :

Hur de boendes möjligheter till självbestämmande och inflytande ser ut.
För att nå bästa resultat är det viktigt att ni som personal känner till vad vi gör,  samt vad vår

avsikt är. Denna uppsats kommer inte på något sätt ta upp personal-  eller organisations

frågor. Tanken är att uppsatsen skall kunna användas av personalen som diskussionsunderlag

för att öka de boendes inflytande på Lindkullen. När uppsatsen är färdig och godkänd har vi

för avsikt att presentera vad vi kommit fram till.

Vi kommer att börja med intervjuerna torsdagen den 20/ 3. Vi börjar med Linden för att sedan

gå vidare upp i huset. Intervjuerna beräknas ske under vecka 12 & 13.

Lena Magnusson

Kajsa Olsson
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