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Abstract 

Our theses treat the subject off the elderly’s possibility to use their democratic rights, in the 

form of influence their situation in the nursing home. In the thesis we will be using data from 

three different nursing homes in Örebro as our primary study; to see if the homes liberate the 

elderly and give them their rights to affect their own situation. We have used Peterssons et al. 

analysis schematic over the elderly citizens course of action; to process the data we received 

from a questionnaire survey that 40 elderly answered from the three different nursing homes. 

There are three questions that will constitute the survey; 1: Are you happy with your situation 

here on the X-nursing home. 2: Have you tried to enhance your situation on the X-nursing 

home. 3: Do you believe that your effort has given the sought result. From these questions we 

will see if our research question can be answered. 

Oure study shows that a high share of elderly is pleased about their living situation, only three 

considered themselves disgruntled. Off all the ones that has answer the survey, 50% has been 

actively involved in trying to change their situation. These 50% include both those who have 

set themselves as pleased and them who has set themselves as dissatisfied. Of those who have 

been active in trying to change their situation, only nine have been successful in using their 

rights to influence and enhance their situation. We believe that this study shows flaws in 

getting the elderly to use their democratic rights in the form of influence their living situation.    
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Förord 

Vi vill börja med att tacka de som gjort vår undersökning möjlig. Framförallt vill vi rikta den 

största tacksägelsen till de äldre medborgarna som vi besökte för att de deltagit och att de har 

gett oss en större kunskap än vad vi hade tidigare inom området som uppsatsen behandlar. För 

oss har det varit ett nöje att samtala med dessa medborgare som har en otroligt lång och 

spännande livserfarenhet som förtjänar vår respekt. Vi vill också tacka vår handledare som har 

stått som en ledande hand genom svårigheter som uppstått genom arbetet. Vidare ska våra fina 

familjer som stöttat oss genom de många timmar som arbetet krävt för att få uppsatsen till det 

vi vill tackas. Vi får heller inte glömma våra vänner som har fått stå ut med våra diskussioner 

om vad uppsatsen bidrar med i forskningsväg och diskussioner om vad vi vill bli när vi blir 

stora. Sist men inte minst vill vi tacka våra arbetsgivare som möjliggjort våra studier genom 

att stötta oss med tjänstledigheter och arbete om vi så velat under uppsatsens sammansättning. 

 

Striden är över 
 

Tänk när striden den sista är kommen och jag går över floden så glad 
Tänk när hamnen den sköna är funnen och jag skådar guds härliga stad 

 
På de solljusa strålande höjder får de äldsta till sist mötas i frid för att dela guds eviga 

fröjder och få vila från jordelivets strid 
 

Tänk när Jesus mig kronan skall räcka såsom för utan nåd underbar 
När min evighetstörst jag kan släcka uti livsflodens källa så klar 

 
Tänk när vi skall möta varandra och de kära som redan gått hem med guds helgon på 

guldgator vandra 
Tänk att aldrig skiljas från dem 

 
Tänk när himlens orkester skall spela, vilken härlig musik det skall bli när den himmelska 

kören skall sjunga, vilken sång, vilken ljuv harmoni 
 
 

Arne Beijron 
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1 Inledning 

Demokrati är ett begrepp där medborgarskapet är en central del. Begreppet kan härledas 

tillbaka till antika Grekland där påverkan på politiska beslut gjordes i en samfällighet (polis) 

genom en torgföring, infödda män sågs som medborgare och inkluderades i den politiska 

beslutsprocessen. Denna form av demokrati återspeglas än idag, genom att medverka i polis 

möjliggörs en påverkan över medborgarens egen livssituation. I nutida Sverige påverkar 

medborgarna de politiskt fattade besluten via en representativ demokrati, det vill säga de har 

möjlighet att rösta fram nationens representanter vart fjärde år i riksdags- landstings- och 

kommunala val. Makten utövas i ordnade former där folkviljan träder i kraft genom politiska 

beslut (Christiano 2008, s 81; Möller & Skaaning 2013, s 13-14). 

 

Rättsstaten är utifrån ovanstående en central del i den bemärkelsen att maktdelning, kontroll 

och ansvarsutkrävande skall vara reglerade. Staten grundas på tre komponenter: institutioner, 

ledare och medborgare. Den statsvetenskapliga forskningen har tidigare belyst institutioner 

och den goda ledarens betydelse i ett demokratiskt samhälle. På senare tid har medborgaren 

fått en allt mer betydande roll för demokratin. Innebörden av ett medborgarskap har varit 

skiftande men på senare tid utformats till en ståndpunkt. Medborgarskapet grundas på idén 

om människors lika värde, där alla medborgare har lika antal grundläggande rättigheter och 

skyldigheter gentemot samhället (Petersson et al. 1998, s 9-10).  

 

I den svenska tillämpningen av demokrati ligger betoningen på medborgarens roll i samhället, 

vad samhället ska tillgodose medborgaren. En fungerande demokrati är beroende av 

rättsstatliga principer, stark handlingskraft och medborgarstyrelse. Detta medför i sin tur att 

medborgare ska ha möjligheten till att delta reellt i samhället, exempelvis att påverka sin 

boendesituation likaledes som möjligheten till att påverka politiska beslutsprocesser. Utifrån 

resonemanget ovan kan demokratin delas in i två dimensioner, den stora demokratin där fokus 

ligger på möjligheten till att påverka den samhälleliga utvecklingen och vilken möjlighet till 

inflytande medborgaren har. Den lilla demokratin innefattar i vilken bemärkelse medborgarna 

kan påverka sina vardagliga situationer (Petersson et al. 1998, s 19-20).  

 

I Sverige ökar andelen medborgare över 65 år, allt fler i befolkningen når de högre åldrarna. 

20 procent av den svenska befolkningen var äldre än 64 år i december 2014. Vidare visar 
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statistik att medellivslängden ökar. Det ökande antalet äldre medför en större andel äldre 

medborgare med sjukdomar och försämrad hälsa. Självständigheten är en viktig del i 

medborgarskapet som kan påverkas i samband med en försämrad hälsa. Uppkomster av 

ohälsa kan medföra svårigheter med det egna boendet för de äldre. Svårigheter med att ta sig 

ut, laga mat och hålla den basala hygienen är svårigheter som kan uppstå i och med de 

kognitiva nedsättningarna. Försämringarna med att klara sin egen vardag kan medföra ett 

beroende av andra, endera genom anhöriga, hemtjänst eller särskilt boende (Socialstyrelsen & 

SKL 2015, s 16-18, 32). I Socialtjänstlagen framgår det att äldre medborgare ska i den mån 

det är möjligt påverka de berättigade insatserna, om den äldre saknar förmåga ska företrädare 

föra den äldres talan. Detta utifrån vad som ska göras, likaså hur och när insatserna ska 

utföras. Socialnämndens skyldigheter är att äldre medborgare ska ha en meningsfull vardag, 

där de under trygga förhållanden får möjlighet att leva och bo självständigt (SOL 2001). 

Äldreomsorgen ska utifrån ovanstående vara individanpassad där verksamheten tillgodoser 

den enskilde äldre medborgarens behov. För att leva upp till detta är det betydelsefullt att den 

äldre har möjlighet att påverka innehållet av sin beviljade vård och omsorg. Ett sett att 

påverka sin boendesituation för den äldre medborgaren är att upprätta en genomförandeplan0F

1 

med personalen på boendet. På så vis har personalen en betydande roll för att de äldre ska ha 

möjlighet att påverka sin boendesituation (Socialstyrelsen & SKL 2015, s 32). 

 

Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har genomfört en undersökning 

i riket hur medborgare inom äldreomsorgen ser på sin boendesituation, i form av frågor som 

exempelvis om vederbörande är nöjd eller missnöjd med sitt äldreboende. Undersökningen 

visar generellt på att det finns en nöjdhet bland medborgare som bor på äldreboenden, 

angående påverkan över sin egen boendesituation. Undersökningen har utförts runtom i 

Sveriges kommuner och Örebro var en av de kommuner som omslöts i undersökningen 

(Enkät 2015, s 11). I utläsningen av Örebros resultat visar undersökningen på att 42 % av de 

äldre som svarade på enkäten inte vet var de kan vända sig gällande synpunkter på insatserna. 

När nästan hälften av de äldre som svarade på enkäten inte vet vart de ska vända sig brister 

det i hur kommunen tillhandahåller information. Vidare i undersökningen framkommer det att 

den äldre själv eller tillsammans med annan person har till 33 % genomfört enkäten, 
                                                 

1 Genomförandeplan är en handling som ska erbjudas alla äldre medborgare som är berättigade insatser 
genom sol. I planen ska det framgå vad, när samt hur insatsen ska genomföras och genomförandeplanen ska 
kontinuerligt uppdateras efter behov (Socialstyrelsen 2015, s 462-463). 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/#K5
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/#K5
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resterande 67 % var inte den äldre med i genomförandet av enkäten. Dessutom går det att 

utläsa i resultatet för hela riket att en av tio äldre besvarade enkäten självständigt 

(Socialstyrelsen & SKL 2015, fråga 25-26). Vi finner det problematiskt då det inte går att 

utläsa om de äldre är nöjda eller om det istället är den anhörige eller personalen, då 9 av 10 

svar kommer från andra än den äldre själv.  

 

Utifrån ovanstående blir det av intresse att studera huruvida den äldre är nöjd eller missnöjd 

med sin boendesituation och om vederbörande agerar genom en aktiv handling eller fastnar i 

tystnadens vanmakt. Vi står alla inför ålderdom därmed blir det betydelsefullt att studera hur 

nöjda eller missnöjda medborgare på äldreboenden är, samt om de har haft möjlighet att 

använda sina demokratiska rättigheter och försökt påverka sin boendesituation. Ytterligare är 

det av vikt att studera om den aktiva handlingen som de äldre genomfört har gett önskat 

resultat. Uppsatsen kommer ta avstamp på tre äldreboenden i Örebro kommun. Vi vill med 

vår studie bidra med forskning gällande demokrati i form av påverkan på äldreboende. Vi vill 

också med uppsatsen undersöka om ett generellt analysschema för medborgarnas möjligheter 

att påverka sin livssituation även är möjlig att tillämpa i studier av äldre medborgare 

(Petersson et al. 1989;1998). 

1.1 Syfte 

Syftet med kandidatuppsatsen är att tillförskaffa oss kunskap inom lilla demokratin i form av 

påverkan för medborgare på äldreboende. Detta i form av att studera om de äldre 

medborgarna använder sina demokratiska rättigheter att påverka sin boendesituation, oavsett 

om den äldre är nöjd eller missnöjd över sitt boende. Genom arbetet med uppsatsen kommer 

vi också utvärdera och utveckla metoden som vi grundar studien på. Vi bygger studien på 

Petersson et al. antagande om att alla medborgare i Sverige har rättigheten att påverka sin 

vardag genom att initiera en förändring över sin boendesituation. Utifrån detta formuleras den 

övergripande forskningsfrågan för uppsatsen. I vilken utsträckning har medborgare på 

äldreboende i Örebro kommun möjligheten att utöva sitt demokratiska medborgarskap vad 

gäller sitt boende? 

1.2 Frågeställning 

För att besvara vår övergripande forskningsfråga, i vilken utsträckning har medborgare på 

äldreboende i Örebro kommun möjligheten att utöva sitt demokratiska medborgarskap vad 
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gäller sitt boende kommer följande tre forskningsfrågor att vara vägledande för att besvara 

den övergripande forskningsfrågan. 

 

 Hur stor andel av medborgarna på de tre äldreboendena i Örebro kommun är 

nöjda över sin boendesituation? 

 Hur stor andel av medborgarna på de tre boendena i Örebro kommun har 

försökt att påverka sin boendesituation? 

 Hur stort antal av medborgarna på äldreboende som försökt påverka har fått 

önskat resultat? 

Dessa tre forskningsfrågor utvecklas utifrån de aspekter som uppmärksammas i 

analysschemat som Petersson et al. (1989; 1998) presenterar. Analysschemat presenteras mer 

utförligt i kapitel två. 

1.3 Avgränsning 

Vi har valt att genomföra en del avgränsningar i utförandet av kandidatuppsatsen. En av 

avgränsningarna omfattar vilka medborgare som blir inkluderade i empirin. På de vård- och 

omsorgsboenden som deltar i undersökningen bor äldre medborgare som utifrån 

sjukdomstillstånd kommer exkluderas från enkätundersökningen. Exkluderingen innefattar 

äldre som har diagnosen demens1F

2 och de som befinner sig under palliativ2F

3 vård. Vi anser att 

de exkluderade äldre inte kan och kanske inte bör delta i undersökningen och utifrån etiska 

grunder kommer vi inte erbjuda dem att delta. En annan avgränsning vi genomför är att bortse 

från hur personalen och enhetscheferna uppfattar hur den äldre upplever sin boendesituation. 

Vi grundar valet på att personalen och enhetscheferna har en stor makt i förhållande till de 

äldre, då de är i en beroendeställning till personalen och enhetscheferna. Dessutom kan det 

finnas ett försök att lyfta sina egna värderingar i arbetet från personalens och enhetschefernas 

sida, men också att de kan fokusera på eventuella brister som de anser är ett problem i 

verksamheten. Vidare har vi även avgränsat oss till att endast studera tre boenden i Örebro 

kommun, därmed kommer vi få möjligheten att utföra en djupgående studie av boendena. 

Dessutom finns inte det tidsmässiga utrymmet att studera fler boenden även om det skulle 

vara önskvärt.  

                                                 

2 Demens är en sjukdom som utgör förändringar i hjärnan som därmed påverkar tankeverksamheten, minnet, 
brister i att förstå språket samt och svårigheter med att kontrollera känslor etc. (Demens). 
3 Palliativ vård innebär vård i livet slutskede (Socialstyrelsen 2013). 
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1.4 Disposition 

I det kommande kapitlet kommer vi presentera vår teori och dess centrala begrepp. Därefter 

behandlar kapitel tre de metoder vi har använt oss av, för att möjliggöra vår studie av 

medborgare på äldreboende. För att få en insyn vart den statsvetenskapliga forskningen inom 

området har kommit i dagsläget, kommer kapitel fyra belysa tidigare forskning inom området.  

Kapitlet som följer kommer presentera vår insamlade empiri tillsammans med analys över 

empirin. Sjätte kapitlet i kandidatuppsatsen inleds med en redogörelse av resultaten från 

empirin. Därefter kommer diskussioner föras om medborgarrollen på äldreboende som delvis 

kommer återkoppla till teorin. Sedan kommer en  diskussion över metodens funktion och 

utvecklingsmöjligheter. Vidare förs diskussion om undersökningen hade kunnat genomföras 

med en annan metod. Kapitlet avslutas sedan med tankegångar om fortsatt forskning inom 

området. 
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2 Teori 

Kapitlet inleds med en övergripande begreppsförklaring för att tydliggöra teorins grundsatser. 

Medborgarskapet är det första begreppet som redogörs och begreppet delas in i tre olika 

undergrupper, frihet, jämlikhet och broderskap. Därefter följer ett avsnitt om den lilla 

demokratin som beskriver medborgarskapet som ett kausalt samband mellan handling och 

situation. Nästkommande två avsnitt redogör för vad som avses med missnöjdhet, nöjdhet och 

påverkan som har en central del i analysschemat. Kapitlet avslutas med att analysschemat 

grundligt redovisas för att ge en djupgående förståelse över dess funktion och uppbyggnad. 

2.1 Medborgarskapet 

De tidiga samhällena var uppbyggda på ojämlikhet, sedan dess har samhällen reformerats till 

hur vi idag anammar samhällsuppbyggnaden och medborgarens status. Petersson et al. 

beskriver i demokratirådets rapport om Marshalls tre element ur ett historiskt förlopp på hur 

demokrati för medborgaren skapades. Den rättsliga delen är det första elementet inleddes med 

påverkan för medborgarna under 1700-talet, i detta element ses allas likhet inför lagen som 

viktig. Det politiska elementet hade sitt intåg under 1800-talet och i detta element återspeglas 

allas möjlighet till att anskaffa sig politisk makt. Det tredje och sista är det sociala elementet 

som kom att påverka medborgaren under 1900-talet. I elementet ses den sociala 

grundtryggheten som betydelsefull. Välfärden ska delas med alla medborgare och institutioner 

upprättades för utbildning samt sociala förmåner skulle tillförskaffas medborgarna (1998, s 

10, 12-13). 

 

Petersson et al. skriver dessutom om medborgarskapet som ett folkrättsligt begrepp vilket 

bygger på att den svenska medborgarens härstamningsprincip. Föräldrarnas medborgarskap 

lägger grunden till barnets härstamning. Principen ger medborgaren skydd mot yttre 

territoriella hot och dessutom innebär principen att medborgaren får delta i parlamentsvalet 

(1989, s 12-13). Medborgarskapet som universella rättigheter innefattar både rättigheter och 

skyldigheter. Genom medborgarskapet tilldelas vi ett medlemskap i en nation. En del av de 

fri- och rättigheter som finns skrivna i regeringsformen innefattar också utlänningar som är 

bosatta i Sverige (Petersson et al. 1989, s 13-14). Numera finns det bara ett fåtal 

skiljaktigheter mellan svenska och utländska medborgares rättsliga ställning i Sverige 

(Petersson et al. 1998, s 11).   
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Vi kommer genom uppsatsen använda oss av samma definition på medborgare som 

forskarna använde sig av i demokratirådets rapport och medborgarnas makt. Det vill säga 

medborgarskapet innebär att människor är lika värda och har jämställda rättigheter. Alla 

svenska medborgare har lika möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. Innebörden av 

detta är att som medborgare ha möjlighet att tillsammans med andra medborgare utforma 

samhället i den riktning som önskas. Vidare skriver forskarna att begreppet medborgare 

bygger på tre grundstenar och dessa är; jämlikhet, broderskap och frihet (Petersson et al. 

1989, s 9, 16). 

2.1.1 Frihet 

Med frihet avses det att människan är autonom, hon kan bestämma själv. En av de 

grundläggande rättigheterna i Sverige är tryckfriheten vilket finns nedskrivet i lagstiftningen, 

som dessutom är en av Sveriges grundlagar. I lagboken går det att utläsa att censur inte är 

lagligt. Medborgarna har möjlighet att ge ut en skrift och genom detta också makten att 

designa innehållet. Den allmänna rösträtten kan ses som en del i friheten för medborgarna, en 

frihet att påverka hur samhället utvecklas (Petersson et al. 1989, s 17). 

2.1.2 Jämlikhet 

Lika möjligheter är något som likställs med jämlikheten. Jämlikhet kan ses som ett ideal då 

helt jämlika förhållanden är svåra att uppnå, om inte omöjliga. Ett sett att se till jämlikhet är 

fördelningen av resurser så som inkomst. Vidare skriver Petersson et al. att en fullständig 

jämlikhet kan anses föreligga då alla medborgare tjänar exakt lika mycket. Ojämlikhet kan 

betraktas råda då vissa grupper av medborgare tjänar olika mycket eller om det varierar i hela 

grupper i hur mycket individerna tjänar. För att öka jämlikheten togs den partiella 

rösträttsreformen bort och allas röster var lika värda, detta kan ses som en form för att öka 

jämlikheten mellan medborgarna (1989, s 22-24). 

2.1.3 Broderskap 

Att vara en del i medborgarskapet förutsätter också att vara del i ett broderskap mellan 

medborgare, vilket innefattar att stå hand i hand med sina jämlikar och kollektivet. 

Broderskapet grundas på en solidarisk välvilja mot de kollektiva institutionerna samt övriga 

individer i samhället. Broderskap i ett modernt demokratiskt samhälle kännetecknas av 

tolerans som i detta sammanhang har betydelsen att visa respekt för andras åsikter (Petersson 

et al. 1989, s 25). 
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2.2 Den lilla demokratin - makt och inflytande 

Makt och inflytande kan ses som en möjlighet att påverka sin situation (Petersson et al. 1998, 

s 27).  

I medborgarskapet återfinns samband mellan situation och handling. Det kausala sambandet 

är dubbelsidigt, dels bestäms situationen av handlandet; “De yttre levnadsbetingelserna ger 

möjligheter att sätta gränser för det möjliga” (Petersson et al. 1989, s 35). På den andra sidan 

bestämmer handlandet situationen; medborgarens liv är möjligt att påverka genom att aktivt 

initiera förändring (Petersson et al. 1989, s 35). 

 

 

Figur 2.1: Det kausala sambandet mellan situation och handling 

                                        

Petersson et al. menar att politiker är inriktade på att tillhandhålla medborgarna resurser de är 

i behov av för att leva ett fullständigt liv. Hur medborgarna brukar resurserna är inte en del av 

agendan för politiker. Det är nu medborgliga fokusen tar vid genom de undersökningar som 

tidigare genomförts. Undersökningarna fokuserade på sex medborgarroller; boende, 

konsument, patient, småbarnsförälder, skolbarnsförälder och förvärvsarbetande3F

4. I 

lagstiftningen finns nedskrivet att dessa sex medborgarroller inbegriper rättigheten att aktivt 

                                                 

4 Petersson et al. har tillfrågat medborgare huruvida de är missnöjda med sin situation. Medborgare inom 
området boende och skola angav sig näst intill jämnt fördelat mellan nöjda och missnöjda. Dessa två 
medborgarroller hade dessutom en maktutövning mellan 22-25%. Medborgarrollen som patient angav hälften 
av de deltagande sig som missnöjda över sin situation. 34 % av dessa hamnade i genen tyst vanmakt, medan 18 
% gjort aktiva försök att påverka sin situation (1989, s 44-48)   
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initiera en påverkan på sin livssituation (1989, s 36-37). Vi vill med vår undersökning 

införskaffa material för att bidra med forskning om huruvida medborgaren på äldreboende har 

möjlighet att påverka sin boendesituation. Medborgarskapet innefattar även rättigheter för den 

äldre “Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 

integritet” (Socialtjänstlagen 2001, s 453). Dessutom ska “Socialtjänstens omsorg om äldre 

ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande 

(värdegrund).”,“Den äldre personen ska så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd 

och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges” (Socialtjänstlagen 2001, s 453). 

Utifrån det som framkommer i lagen ska även äldre medborgare ha rätt till att påverka sin 

boendesituation och känna välbefinnande (SOU 2008, 39). Vi anser att de äldre blivit 

exkluderade i den tidigare undersökningen som genomförts. 

2.3 Missnöjdhet och nöjdhet 

Definitionen av missnöje är att individen har förväntningar om hur något bör vara och 

upplever att situationen inte kan tillgodose dessa förväntningar (Möller 1996, s 80-81); 

(Petersson et al. 1989, s 43). Den gemensamma nämnaren för fler missnöjesutlåtande är att 

“[d]et är denna känsla av det ouppfyllda, av obalansen mellan det som man har och det som 

man önskar, som är missnöjets kärna” (Petersson et al. 1989, s 43). 

2.4 Påverkan 

Möller skriver att medborgarens möjligheter till påverkan över offentlig service och hur det 

ska förbättras är ett omtalat ämne. Det kan förstås som ett brukarinflytande som förstärkts 

genom en demokratiseringsvåg i syfte att upprätta den offentliga sektorns legitimitet samt att 

genomsyra samhället med att medborgaren har möjligheten till att påverka (1996, s 209, 211). 

”Som brukare (mottagare) av offentlig verksamhet. Själv eller tillsammans med andra 

brukare kam man utöva inflytande över denna verksamhet (brukarkanalen)” (Möller 1996, s 

23). 

2.5 Teoretiskt ramverk 

Undersökningen kommer utföras med utgångspunkt från Petersson et al. analysschema som 

återfinns i vald forskningslitteratur, demokratirådets rapport och medborgarnas makt. 

Analysschemat symboliserar olika handlingsvägar (grenar) som medborgarna har för att 

påverka sin situation på äldreboenden i Örebro kommun. Den förenklade bilden över hur 
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maktutövning sker ger oss för det första en möjlighet att tolka de äldre som handlar aktivt 

genom påverkan på sin boendesituation. För det andra ger det oss en möjlighet att tolka de 

äldre som agerar i passivitet med en avsaknad av handling, dessa äldre representerar en 

tystnad i analysschemat. Det som är intresseväckande utifrån analysschemat blir att den äldre 

medborgarens aktiva försök till påverkan både kan resultera i maktutövning men även en 

maktlöshet. Vidare ges även rum för tolkning gällande de äldre som väljer att vara tysta, beror 

det på att de är nöjda eller helt enkelt inte vill uttrycka sina åsikter (Petersson et al. 1998, s 

33-35). 

 

 

Figur 2.2: Handlingsvägarna för medborgaren på äldreboende  

 

Analysschemat som ni finner ovan har olika grenar som illustrerar hur medborgaren ser på sin 

boendesituation på äldreboendet i Örebro. Utgångspunkten är den äldres nuvarande situation 
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att bo på sitt boende och därmed blir första frågan i analysschemat;  

 Är du nöjd med att bo här på X-boende? 

1. Om den äldre är missnöjd med att bo på boendet tar dess svar denna gren. 

2. Om istället den äldre är nöjd med sin boendesituation tar grenen denna riktning. 

 

Oavsett om individen är nöjd eller missnöjd kommer följdfrågan leda oss vidare till 

om vederbörande har tagit ett aktivt initiativ till att påverka sin situation på boendet. 

Frågan lyder; 

 

  Har du försökt att förbättra din situation på X- boende? 

3. Om den äldre är missnöjd och väljer att inte genomföra en aktiv handling genom ett 

initiativ ses det som en ”tyst vanmakt”, vilket leder grenen åt detta håll. 

4. Det andra valet för den äldre som är missnöjd är att agera i ett initiativ för att påverka 

sin boendesituation. 

5. Om den äldre istället är nöjd över sin boendesituation på X-boende kan vederbörande 

välja att vara passiv och inte agera vilket kan ses om ”hälsan tiger still” 

6. Den äldre kan i denna fråga ange att vederbörande har valt att aktivt agera i ett 

påverkansförsök, trots att den äldre varit nöjd över sin boendesituation. 

 

Efter dessa vägval kommer frågan till de äldre som tagit aktivt initiativ; 

 

 Tycker du att dina försök att förbättra din situation har gett önskat resultat? 

7. Här svarar den äldre om dess initiativ inte gett önskat resultat, detta leder till en 

”maktlöshet” hos den äldre medborgaren. 

8. Om den äldres initiativ har gett önskat resultat ses det som den äldre har haft en 

”maktutövning” i sitt påverkansförsök på sin boendesituation (Petersson et al. 1998, s 

33-35) 
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3 Metod 

Metodkapitlet inleds med en kort redogörelse över vad som avses med äldreboende samt 

vilket urval som gjorts. Därefter tar det huvudsakliga metodvalet vid med en ingående 

redogörelse över dess innehåll, vidare kommer metodens för och nackdelar diskuteras. I 

anslutning till metodvalet redovisas använda enkätens utformning och funktion. Kapitlet 

avslutas med en redogörelse över de operationella indikatorer som studien utgår ifrån för att 

sedan föra en reliabilitet och validitetsdiskussion.   

3.1 Den äldre på äldreboendet 

Studien kommer att baseras medborgare som bor på tre äldreboenden runt om i Örebro 

kommun. Med äldre medborgare avser vi de individer som bor på ett vård- och 

omsorgboende. På boendet erbjuds den äldre mat, service, omvårdnad och aktiviteter enligt 

berättigade insatser. Tanken med ett vård- och omsorgsboende är att individen skall oberoende 

av sina begräsningar kunna fullfölja sitt liv som vederbörande vill och tidigare i livet gjort 

(Örebro 2015). Vi har inkluderat äldre medborgare i undersökningen som befinner sig inom 

korttidsverksamhet i väntan på ett permanent boende eller i rehabiliterande syfte. De 

kortidsverksamheter som medverkar i undersökningen är knutna till de tre permanenta 

äldreboenden som ingår i studien. Vi grundar detta val på att de äldre som befinner sig inom 

korttidsverksamheter också är betydelsefulla för undersökningen, då de många gånger stannar 

flera månader på kortidsenheterna inom vård- och omsorgsboendena. 

3.1.1 Urval 

När urvalet av vilka äldreboenden i Örebro kommun vår undersökning skulle genomföras på 

beslutade vi att den av oss som inte har någon etablerad kontakt i Örebro kommun skulle vara 

den som tog kontakt med boendena. Vi ville genom detta säkerställa validiteten då 

undersökningen ska ha samma förutsättningar som andra kommande undersökningar med 

liknade utgångspunkter. Kontakt togs med ansvariga enhetschefer för boenden i Örebro 

genom mail eller telefonsamtal i ett tidigt stadie i uppsatsförberedelsen, för att säkerhetsställa 

att vi skulle kunna genomföra studien. De tre boenden som slutligen blev vårt urval omfattade 

ca 130 äldre som har en möjlighet att bli en del av vår studie. Av de 130 äldre var det 40 som 

slutligen deltog i vår undersökning.  
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3.2 Surveymetod 

Inom surveymetoden finns det två huvudsakliga inriktningar, intervjuundersökningar som 

genomförs genom en muntlig kommunikation och enkätundersökningar som baseras på en 

skriftlig kommunikation. Det vanligaste är att forskaren använder sig av en av dessa 

inriktningar, men det finns inget som utesluter att endast förhålla sig till en inriktning. Är 

fördelarna större med att kombinera inriktningarna än nackdelarna kan forskaren använda sig 

av båda metoderna. Vi kommer i undersökningen kombinera inriktningarna. Genom en 

kombination kan vi få ut en stor mängd information för att kunna bistå med diskussion av 

resultatet och Petersson et al. analysschema. Undersökningen som vi utför kommer vara 

genomförbar på andra boenden om det väcks vidare intresse utifrån vår studie. Därmed kan 

den valda metoden anses vara god då andra forskare kan använda materialet vi samlat in för 

att utföra en bredare undersökning som täcker in en större grupp medborgare på äldreboenden 

(Esaiasson et al. 2012, s 228-229, 232). 

 

Genom att använda oss av surveymetoden anser vi att en större kvantitet på vår empiri 

införskaffas, tillskillnad från vad en intervjumetod skulle gett vilket är att föredra vid vår 

forskningsfråga (Kvale & Brinkmann 2014, s 143). Surveymetoden passar väl in med 

analysschemat som vi valt och det ligger inga personliga bedömningar i den samt att frågorna 

som vi baserar vår underökning på är förutbestämda i både ordalydelse och ordning. Då 

frågorna är konsekventa kommer enkätundersökningen med de äldre även kunna genomföras 

av andra forskare på andra boenden. Vid en surveymetod är frågetekniken relativt enkel, den 

kräver inte att intervjuare ska kunna tillämpa flera frågetekniker. Detta är något som 

ytterligare stärker valet av metod, ingen av oss kan klassificeras som frågeexpert men denna 

metod går att lära in på några timmar. Det är dock essentiellt att ha en viss kunskap inom 

ämnet som behandlas för att kunna följa upp respondentens svar (Kvale & Brinkmann 2014, s 

84-85). Betydelsefull kunskap inom området är något som vi anser att vi har, då en av oss 

arbeta inom äldreomsorgen och den andra arbetat inom området funktionshinder och därmed 

kan vi ställa relevanta följdfrågor i öppen karaktär. Eventuella följdfrågor kommer dock inte 

täckas in i det slutgiltiga resultatet utan kommer endast behandlas i form av citat och 

exemplifiering för att belysa de äldres svar i de tre sluta frågorna. Dessutom kommer de 

öppna frågorna ge oss en insyn i hur en alternativ metod skulle kunna vara utförd vid fortsatta 

studier. Vi kommer under intervjuns gång föra löpande anteckningar om respondenten nämner 
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intressanta aspekter som kan vara av relevans. Innan vi går över till nästa fråga kommer vi 

redogöra vad vi skrivit ned, för att försäkra oss om att vi inte missuppfattat den äldres 

budskap. Vi kommer utföra enkätundersökningen tillsammans, detta för att minska risken för 

en subjektiv tolkning (Esaiasson et al. 2012, s 229, 264-265). 
 

Vid användning av surveymetod ska urvalsgruppen till undersökningen vara av bestämd 

karaktär, i vårt fall blir gruppen bestående av medborgare som bor på äldreboende. Tanken 

med att ha bestämda populationer är att möjliggöra generaliseringar, men det är något som vi 

inte kommer att kunna göra då vi begränsat oss till medborgare som bor på tre av 23 

äldreboenden i Örebro kommun. Vi anser att studien kan bidra med forskning inom påverkan 

för medborgare på äldreboende och huruvida vår valda metod samt analysschema är 

applicerbar på äldre medborgare eller om förbättringar finns att göra (Esiasson et al. 2012, s 

229-230; Örebro 2015 b). 

3.2.1 Enkätens utformning 

Frågeformuläret som vi använder oss av kommer vara estetiskt tilltalande då vi anser att det 

ger ett professionellt intryck. Detta är av vikt då vi kommer att utföra enkätundersökningen i 

den äldres hem eller annan plats om vederbörande önskar detta och därmed är det angeläget 

att påvisa att enkäten är till för dem och bidrar till något bra. Då vi vill sitta ned med den äldre 

vid enkätundersökningen har vi valt att inte skriva instruktioner på enkäten, vi anser att det 

minskar risken för förvirring hos den äldre. Vi har istället valt att muntligt redogöra för 

instruktionerna och därmed löpande kunna bistå med svar på eventuella uppkomna frågor. Vi 

kommer vid redogörelsen av instruktionerna vara extra tydliga med att den äldre är anonym 

och att inga svar kan knytas till vederbörande eller dess boende. Vi anser att för vår studie är 

det viktigt att den äldre vet om att svaren är anonyma för att undvika att vederbörande inte 

”vågar” svara ärligt av olika skäl. Vidare kommer även enkäten vara av en enkel karaktär, 

inga byråkratiska formuleringar som kan kännas betungande för den äldre att ta sig an. 

Frågorna är korta och konsista med ett stort mellanrum för de öppna frågorna där möjlighet 

ges till öppna, ärliga och genomtänkta svar. Vi anser att de öppna frågorna kan bidra till 

ytterligare diskussioner över vilka faktorer som kan påverka den äldres möjlighet att nyttja 

sina demokratiska rättigheter på sitt boende (Esaiasson et al. 2012, s 240-241, 244-246, 257). 

 

Vi har valt att basera enkätundersökningen utifrån de begrepp som innefattas i lilla 
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demokratin. De frågor som får representera vår undersökning innefattar konkreta begrepp då 

vi anser att det täcker in den äldres subjektiva uppfattning över sin boendesituation. Vi missar 

därmed inte beståndsdelar som kan skilja sig mellan medborgare, utan varje enskild äldre får 

göra sin tolkning över hur denne bedömer sin påverkansmöjlighet på äldreboendet. 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur de äldre kan påverka sin boendesituation i Örebro och 

därmed väljer vi att utforma vår första fråga i enkäten på följande sätt; Är du nöjd med ditt 

boende på X- boende? Vi valde att använda oss av termen ”boende på X-boende” utifrån att 

detta är vad vi vill undersöka, hur de äldre känner att de kan påverka sin situation på sitt 

boende. Hade vi istället valt att ställa första frågan: Är du nöjd med din livssituation? Hade 

istället andra faktorer kunna vägts in av den äldre i form av att vederbörande inte är nöjd med 

sin situation med att åldras, problem med anhöriga, ont i kroppen etc. Utifrån denna 

frågeställning hade syftet med vår uppsats fått en bristande validitet, då det faktiskt inte är 

livssituationen vi vill granska. Vi har valt att ha tre slutna och två öppna frågor då vi anser att 

de äldre på boendena kommer orka besvara frågorna. Frågeformuläret (Bilaga A) kommer 

kännetecknas av ordning och reda där det tydligt syns vad som är frågan och vilka 

svarsalternativ som finns att välja mellan (Esaiasson et al. 2012, s 240-242, 244-246). Till 

respektive fråga som är sluten kommer fyra svarsalternativ finnas för att respondenterna skall 

känna att det finns ett svarsalternativ som stämmer överens med vederbörandes uppfattning 

kring frågan. Alternativen kommer inte att vara i skal-/ värde form då vi anser att det kan bli 

något förvirrande och svårtolkat. Vi har valt svarsalternativ såsom ja, nej, vet ej, och svar ej. 

Vi anser att dessa svar bör täcka in respondenternas uppfattningar kring frågan.  

 
 Kontinuerliga diskussioner förs huruvida vet ej svar skall finnas som alternativ i 

undersökningar. En viss antydan finns att om respondenten erbjuds ett alternativt svar än 

endast ja och nej kommer flera välja vet ej alternativet för att på så vis inte behöva besvara 

frågan. Vidare förs det diskussioner över effekten av att inte erbjuda vet ej som 

svarsalternativ, respondenterna kan då istället anta ett svar som de egentligen inte står för. Det 

finns några faktorer som bör vägas in vid val av svarsalternativ. Vet ej som svarsalternativ bör 

inte finnas med om frågorna gäller saker som kan antas vara självklara för respondenten, 

exempelvis om vederbörande äger en bil. När det däremot gäller uppfattningar kan det vara 

bra att ha ett svarsalternativ som vet ej (Esaiasson et al. 2012, s 247). Vi har utifrån ovanförda 

diskussion valt att använda oss av vet ej och svar ej som möjliga svarsalternativ då de äldre 

eventuellt inte har någon direkt uppfattning om exempelvis huruvida de har försökt förbättra 
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sin situation eller inte, eller att de helt enkelt inte vill ta ställning.  

3.2.2 Operationalisering 

Vi har valt att studera den lilla demokratins in befrielse hos medborgare på äldreboende, 

därmed kommer vi studera möjligheten till dess påverkan över sin boendesituation. Härifrån 

har vi utgått från ett tidigare analysschema som hjälper oss igenom undersökningen. Vi har 

valt att använda Peterssons et al. analysschema för att studera huruvida de äldre kan påverka 

sin boendesituation samt om analysschemat är ett bra stöd för att undersöka 

påverkansmöjligheter hos den äldre medborgaren. Om vi finner att metoden inte fungerar 

optimalt kommer vi diskutera vidare på ett tänkbart utförande. Då vi har gjort en tydlig 

operationalisering huruvida vi ska undersöka påverkan och vad som ingår i definitionen 

kommer det medföra att vi kan vara säkra på resultaten utifrån analysschemat. Vi är medvetna 

om att den inte täcker in allt och det är det som vi i senare skede kommer att utvärdera. Våra 

valda indikatorer missnöjdhet, nöjdhet och påverkan kan tolkas på olika sett av den äldre än 

vår valda definition, dock anser vi att dessa begrepp inte möjliggör en stor variation på 

tolkning. Den största kritiken mot indikatorerna som vi ser är att den äldre kan se påverkan 

som en större handling än den vi avser. Exempelvis som den större demokratin då påverkan 

görs i de högre instanserna i samhället. Vår undersökning vänder sig till den lilla demokratin 

och dess påverkan på de vardagliga situationerna på äldreboendet (Esaiasson et al. 2012, s 

55); (Eliasson 2013, 12-13).  

 

3.2.3 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur väl en studie kan utföras och få likvärdigt resultat vid andra 

tillfällen av andra forskare. Det är av vikt att vara medveten om att intervjupersoner kan ge 

olika svar till olika intervjuare och på så sätt ändra sina svar som vidare ger upphov till 

förändrat resultat. Forskning har antytt att det är eftersträvansvärt att inneha en hög grad av 

reliabilitet genom att motverka partiskhet. Effekten av att eftersträva hög grad av reliabilitet 

ger minskad variationsrikedom och kreativitet från intervjuarens sida (Kvale & Brinkmann 

2014, s 295-296). Vi har valt att använda oss av ett konsekvent analysschema som inte 

missleder analysen av svaren på enkätundersökningen, därmed anser vi att undersökningen 

kommer anta en hög reliabilitet. I analysschemat är de olika begreppen i grenarna tydliga, 

vilket medför att undersökningen skulle ge samma resultat under likartade kontexter med 

likvärdiga respondenter. Det som skulle tala emot reliabiliteten är att begreppen på de olika 
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grenarna är av subjektiv art, vilket betyder att de intervjuade svarar utifrån sin just då 

upplevda boendesituation. Upplevelsen kan således ha ändrats till det bättre/sämre vid senare 

tillfälle (Eliasson 2013, s 14-16).  

 

Vi anser att studien på tre av Örebro kommuns boenden kan ge en fingervisning över hur 

påverkansmöjligheter är för medborgare på äldreboenden.  Örebro kan varken ses i framkant 

eller som eftersläntrare i satsningar på äldres demokratiska rättigheter i form av att påverka 

sin boendesituation. I Örebro har de äldre medborgana genom lagen LOV4F

5 dock rätt att välja 

privat utförare. Rättigheten finner vi inte som en risk för att minska trovärdigheten av vår 

studie då det i fler städer runt om i riket också förhåller sig till LOV i sitt utförande av 

berättigade insatser genom SOL. En kritik mot valet av de tre boende som utgör vår studie 

skulle kunna göras då vår studie bygger på äldreboenden som ville delta i studien. Dock 

finner vi inte att de tre äldreboendena utgör en risk till att vilja framhäva att de deltagande 

äldreboenden i Örebro är bättre i att tillgodose de demokratiska rättigheterna i form av 

påverkan än vad andra kommuner är. Detta grundar vi på att de boenden vi var på hade ett 

antal äldre respondenter som de ansåg skulle klara av att genomföra enkäten. Dock blev 

slutantalet mer än fördubblat av de som deltog än vad som var tänkt innan. Vi anser att 

fördubblingen av deltagande stärker trovärdigheten då personalen och enhetscheferna inte har 

haft möjlighet att välja ut äldre medborgare för studien. De boenden som vi har gjort studien i 

är etablerade boenden som har funnits en tid vilket gör utförande av studien mer trovärdig. 

3.2.4 Validitet 

För att undersökningen ska bli valid har vi valt att grunda frågorna utifrån tidigare forskning 

inom området påverkan (Petersson et al. 1989; 1998). Vi valde att utforma frågorna utifrån 

tidigare forskning då vi vid starten av arbetet inte ansåg oss tillräckligt kunniga till att 

formulera helt egna frågor. Genom att vi grundar frågorna på tidigare forskning kan vi anta att 

frågorna varit omdiskuterade och granskade av forskare samt att de även kan ge möjlighet till 

att jämföra svar med tidigare forskning (Esaiasson et al. 2012, s 241-242). 

 

Undersökningen har en god validitet anser vi då syftet var att undersöka om medborgarna på 

äldreboendena i Örebro kommun upplever att den lilla demokratin infrias i dess 
                                                 

5 Lagen om valfrihetssystem har i syfte att ge brukare möjligheten att välja utförare av sin berättigade insats, 
detta ligger i led med socialtjänstlagens skrivelse om delaktighet och inflytande (LOV2009). 
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boendesituation, vilket vi anser vi har gjort. Valet att använda Peterssons et al. analysschema 

som användes i demokratirådets undersökning av den lilla demokratin stärker validiteten då 

den operationella definitionen av våra valda begrepp redan är framtagna och använda i 

tidigare forskning. Begreppen i analysschemat är framtagna för att få fram de äldres 

upplevelse av påverkan i sin egen boendesituation, vilket är centralt för den lilla demokratin 

(Eliasson 2013, s 16-17). 
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4 Tidigare forskning inom området 

Det är begränsat med tidigare forskning inom statsvetenskapen om påverkan för medborgaren 

på äldreboende. En omfattande studie som gjorts är av Möller (1996), vilket kommer att 

presenteras mer utförligt i detta kapitel. Kapitlet synliggör den kunskap som studien bygger 

på, vilket utgår från att medborgare är brukare som erhåller välfärdstjänster och att de äldre 

kan inta olika positioner i förhållande till staten. Därutöver redogör kapitlet även för de 

empiriska resultat om missnöje och påverkan som studien redovisar, samt de metodologiska 

inriktningar som tillämpas i studien. I senare kapitel diskuteras hur uppsatsens resultat 

förhåller sig till de resultat som presenteras av Möller. 

 

4.1 Möllers studie inom äldreomsorgen 

Den svenska välfärdsstaten kan ses som en serviceproducent som ansvarar för att utjämna och 

höja medborgarnas levnadsvillkor. Möller belyser betydelsen och olikheterna av termen 

service, som kommit att bli mer omdiskuterat i och med den “nya” tidens individcentrerade 

demokratimodell. Service kan ses som en uppassning eller en slags kundtjänst, men det kan 

även ses som att en medborgare är i behov av hjälp och därmed finns det någon som 

tillgodoser behovet (1996, s 15). Möller belyser därmed vikten av att se hur den enskilde 

medborgaren uppfattar service och huruvida vederbörande har möjlighet till påverkan. Han 

anser dessutom att det bör finnas en enighet gällande det mest centrala i demokratin, att 

medborgaren har möjlighet till påverkan av regler och dess levnadsvillkor (1996, s 13, 15-17). 

Petersson et al. skriver att tidigare ansåg sig medborgare påverka genom röstning, men att det 

har utvecklats till att medborgare ser nya vägar till påverkan bland annat genom media såsom 

tv, radio och tidningar. I undersökningen 1987 som redovisades i medborgarnas makt 

påvisades ytterligare en väg som ansågs vara den bästa för att påverka. Påverkan gjordes på 

bästa sett genom att ta kontakt med medborgare som har något att säga till om (1998, s 53). 

Ur vår undersökning blir detta intressant då medborgare på äldreboende har behov av hjälp 

från andra för att påverka sin boendesituation. 

 

I Medborgarnas makt redogör Petersson et al. den genomförda medborgarundersökningen 

som gick av stapeln 1987. Urvalet av medborgare innefattar medborgare mellan 16-80 år, 

2071 intervjuer genomfördes (1989, s 32-33). Grunden till denna utredning var en beställning 

från den sittande regeringen 27 juni 1985 om maktfördelningen och demokratin i Sverige 
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(Petersson et al. 1989, s 2, 7-8). Undersökningen delade in individerna i olika 

medborgarroller: boende, konsument, patient, småbarnsförälder, skolbarnsförälder och 

förvärvsarbetande (Petersson et al. 1989, s 37). I undersökningen involveras inte 

medborgare över 80 år. I Sverige uppges den äldsta människan ha blivit 113 år och om vi då 

ser till vilken ålder som undersökningen inkluderade är det upp till 30 år som inte innefattas i 

undersökningen, därmed är vår vilja att ge dessa medborgare en röst i vårt demokratiska 

Sverige (Livslängd 2008). De sex medborgarroller som inkluderas i undersökningen omfattar 

dock ett stort antal medborgare, men som sagt förbises medborgare på äldreboende. I 1997 års 

undersökning hade forskarna en förhoppning att inkludera de äldre i forskningsmaterialet men 

forskarna kom fram till att urvalet blev för litet för att det skulle bli en bra undersökning 

(Petersson et al. 1998, s 27).  

 

Möller skriver att det finns tre särskilt framstående medborgarroller: väljare, medlem och 

brukare. I den moderna staten kan medborgarrollen ses som en uppdelning av olika funktioner 

där medborgaren möter staten i olika kontexter. Beroende på vilken medborgarroll vi innehar 

medför det olika grader av möjlighet till påverkan. Brukarroll5F

6 betyder att medborgaren är en 

mottagare av välfärdstjänster och kan därmed utöva påverkan över verksamheten (1996, s 22-

23). Innebörden av brukare och påverkansaspekten inom begreppet har varit mångtydigt och 

därmed svårt att knyta an innebörden av begreppet. Förklaringen är som sådan, beroende på 

vilken brukarkategori medborgaren tillhör medför det olika förutsättningar. Möller beskriver 

två dimensioner som det främst handlar om; autonomidimensionen där medborgaren antingen 

är beroende eller oberoende av staten samt servicedimensionen där medborgarrollen kretsar 

mellan hjälp eller kontroll. 

                                                 

6 Brukarroll i vårt avseende är de äldre medborgarna på boendena  
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Figur 4.1: Brukarens fyra dimensioner 

 

I figur 4.1 går det att se brukaren som en beroende klient med behov av service, exempel på 

verksamheter i fält fyra är bland annat vård- och omsorgsverksamheter där brukaren befinner 

sig i underläge gentemot utförare av service (Möller 1996, s24). Möller har utifrån detta tagit 

fram en hypotes där “De äldre, i motsats till småbarnsföräldrarna, upplever ett underläge i 

mötet med det allmänna” (1996, s 26). 

 

Forskning har visat att det finns en rädsla hos brukaren tillsammans med ett nedsatt 

självförtroende som hindrar förmågan till att kunna/vilja påverka. Möller har utifrån 

ovanstående valt att studera hur två olika områden inom service där medborgaren har 

förväntningar på staten, barn- och äldreomsorg. Syftet är att studera vilken grad av 

påverkansbenägenhet som finns och varför vissa förblir passiva eller aktiva i sina möjligheter 

till att påverka (1996, s 23-27). ÄDEL- reformen var en förändring som trädde i kraft 1990 

och fick en betydande roll för äldreomsorgen. Kommunerna fick helhetsansvaret för 

äldreomsorgen och blev därmed skyldiga att tillgodose de äldre som är beviljade insatser 

genom SOL. Det utökade ansvaret ansågs bidra till ett ökat brukarinflytande över servicen. 
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Frågan om inflytande och delaktighet är en konstant diskussion som förs huruvida de äldre 

har möjlighet till delaktighet och inflytande utan att kunna urskilja något tydligt fenomen 

(Möller 1996, s 49). 

 

4.2 Missnöje 

Det finns svårigheter med att mäta och analysera missnöje. Missnöje är ett komplex begrepp 

som kan ses beroende av kontexten. Exempelvis bör missnöje analyseras ur ett helt perspektiv 

där de mest framträdande faktorerna får ge underlag över vad som kan tolkas som ett 

missnöje. Genom att göra på detta sätt kan intervjuaren fånga varje enskild medborgares 

ståndpunkt och därmed göra en sammanvägning av faktorer och se vilka som varit 

återkommande. När missnöje mäts på detta sätt är oftast syftet att djupgående studera vilka 

faktorer som påverkar ett missnöje och inte hur pass utbrett missnöjet är (Möller 1996, s 71-

72). En viss problematik finns vid mätning av missnöje inom äldreomsorgen. Trots att 

respondenten blivit informerad om att vederbörande kommer att vara helt anonym och inga 

svar kommer kopplas till denna finns det fortfarande rädsla över att någon inom verksamheten 

kommer förutse vilka svar som presenterats av vem. Att säga sig vara missnöjd med den vård 

och omsorg som fås kan i flertal fall kännas som att vederbörande är otacksam och därmed 

finns rädsla för att detta kommer fram till exempelvis personalen som kan blir sårade eller 

upprörda. Detta gör det svårt att mäta missnöje då de tillfrågade väljer att ange sig som nöjda 

trots att de egentligen inte är det, de äldre kan ange någon enstaka faktor som de tycker kan 

förbättras. Detta är något som undersökningar påvisat, att missnöjdheten inom äldreomsorgen 

tenderar till att inte vara lika framträdande som de positiva faktorerna. Utifrån denna 

problematik inom mätning av missnöje är den flexibla och öppna intervjumetoden ett bra 

alternativ att använda då den medför en god behjälplighet till att hantera ovannämnda 

svårigheter (Möller 1996, s 71-74). 

 

Möllers forskning kommer diskuteras i förhållande till vår studie, olikheter och likheter 

kommer belysas. Det är också intressant att diskutera våra studier då Möller och vi varken har 

samma metodologiska verktyg eller teoretisk grundsats. 
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4.3 Påverkan 

Studier visar att försök till påverkan av sin situation är betydlig färre inom äldreomsorgen än 

vad det är inom barnomsorgen. En förklaring är att det kan handla om en tacksamhetsattityd 

hos de äldre medborgarna, tacksamheten är då framförallt riktad mot personalen som är 

utförare av servicen den äldre är beviljad. Utifrån resonemanget menar forskning på att det 

låga antal påverkansförsök faller sig naturligt då det anses av de äldre som otacksamt att 

försöka påverka (Möller 1996, s 321-322). Det finns olika kategorier inom förståelse över 

påverkan, den största inom äldreomsorgen har varit nöjda och genom det inte behövt påverka, 

hälsan tiger still. De ser inget behov att påverka då de är nöjda. För att få en insikt i detta har 

undersökningar utförts över vad som kan vara en förklaring till att fler av de äldre är nöjda 

och anser sig inte behöva påverka. Den första förklaringen är att servicen är så bra och 

därmed finns ingen vilja till påverkansförsök, de äldre förhåller sig passiva. I några av de 

studerade fallen visar passiviteten på något helt annat som inte är särskilt attraktivt och det är 

att de äldre är likgiltiga för hela situationen där påverkans möjligheter kan utspelas (Möller 

1996, s 322-323). Det finns en del intressanta utsagor och resonemang som är 

anmärkningsvärda hos de äldre. Det anmärkningsvärda handlar om att den äldre inte bör 

påverka då vederbörande känner att han/hon måste ha förståelse för personalens påfrestande 

arbetssituation. Likgiltigheten är något som forskning påvisat förekommer bland de äldre. De 

äldre lever med en vanmakt där oavsett om oönskade situationer uppstår vill de inte påverka. 

Vad det beror på varierar, det kan vara allt från att inte orka till att undvika konflikt (Möller 

1996, s 323-325). 

 

Missnöjda äldre som inte har försökt påverka kan bland annat förklaras genom den 

beroendeställning som råder gentemot personalen och därmed håller de äldre medborgarna 

tillbaka med klagomål. Anledningen kan vara att de äldre anser att det inte är värt att starta 

bråk då de anser sig kunna förlora mycket utifrån den beroendeställning som vederbörande 

befinner sig i. Att äldre känner ett missnöje över personalen kan grunda sig på olika orsaker, 

exempelvis framkommer det i undersökningen att några äldre är missnöjda med personalens 

inställning, slarv samt att personalen har för dåligt med tid och därmed hinner de inte med allt 

(Möller 1996, 324-327).  
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Möller skriver att ovanstående orsaker till missnöjen kan antas ligga i led med neddragningar 

som sker inom äldreomsorgen, flertal äldre är medvetna om det och är därmed kritiska till 

dessa handlingar. Vanmakten blir extra tydlig då majoriteten av de äldre inte vet var de ska 

vända sig eller hur de ska agera för att påverka politikerna (stora demokratin). Vidare påpekar 

de äldre att även om de vet skulle inte politikerna ta till sig synpunkterna, med andra ord 

medborgarna saknar tilltro på politikernas förmåga att ta till sig och uppmärksamma 

synpunkter. Sammanfattningsvis kan äldre som är nöjda eller missnöjda och inte försökt 

påverka betraktas som att de erhåller en viss likgiltighet och har ett ointresse av sin situation 

(1996, s 325-328). 

 

Det finns äldre medborgare som är nöjda eller missnöjda med sin situation och har lyckats 

med att påverkat. Det kan exempelvis handla om att den äldre känt ett missnöje över något 

och därmed påverkat sin situation som resulterat i en nöjdhet. Den äldre kan också vara nöjd 

men likväl valt att påverka för en ytterligare förbättring. Undersökningen visar på i ett fall att 

medborgaren tagit initiativ tillsammans med en ny chef för verksamheten som tillsammans 

utökat insatserna trots att personalen avslagit de tidigare försöken till påverkan som den äldre 

genomfört. Ett annat exempel som framkommer i den tidigare undersökningen är en äldre 

som inte är nöjd med sitt boende och vill flytta, till sin hjälp får vederbörande ha sin dotter 

som stöttar tills önskat resultat nås. Utifrån dessa två fallexempel kan det konstateras att de 

två äldre har försökt påverka sin situation och fått önskat resultat, men det har varit i stöd och 

hjälp av andra (Möller 1996, s 328-330). Detta styrker det som Petersson et al. belyste 

angående påverkan, påverkan görs på bästa sätt genom att ta kontakt med medborgare som 

har bättre möjlighet att påverka (1998, s 53). 

4.4 Tidigare metodval vid forskning inom äldreområdet på äldreboenden 

För att studera brukarinflytande finns det olika metoder som är lämpliga till 

undersökningsområdet skriver Möller. Han använde sig av strukturerad samtalsintervju med 

de 120 respondenter. Att utföra den stora mängd intervjuer är vald utifrån att tillgå en så stor 

variation som möjligt samt att det i vissa avseenden blir lättare att diskutera kvantitativa 

faktorer, exempelvis förekomsten av en viss attityd eller beteende. Vidare ansåg Möller att ett 

stort antal respondenter möjliggör generalisering, då det finns en variation av respondenter. 

Genom att komplettera intervjun med enkäter ges även data som ligger till grund för att 

jämföra olika faktorer anser han. Enkäterna som används har haft en låg struktureringsgrad, 
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motiverat för att bibehålla en hög grad av öppenhet åt olika perspektiv och erfarenheter som 

respondenterna har. Möller anser att användningen av metoden ökar flexibiliteten hos 

intervjuaren vilket medför att denne blir lyhörd och fångar upp unika betingelser i varje 

intervju. För att respondenterna skall kunna utge information som är tillförlitlig är det viktigt 

att som intervjuare genomföra intervjun i en samtalslikande ansats (1996, s 56-57). 

 

Möller har uteslutit att spela in intervjuerna med motivet att intervjun ska vara samtalsvänlig, 

risken finns att respondenten blir mer tillbakadragen om en diktafon används och därmed kan 

följden bli att respondenten håller tillbaka vid sina svar. Istället för att spela in intervjun har 

anteckningar förts löpande under samtalet som respondenten fått godkänna innan intervjun 

avslutas. Därmed är det bra att citera vissa delar av samtalet för att läsaren ska bli införstådd i 

vad som sades. Möller påpekar dock att det inte går att få med allt som respondenten sagt helt 

ordagrant, men att det inte behöver ses som ett problem då respondenten får godkänna det 

nedskrivna materialet. Därmed minskar sannolikheten för misstolkningar som hade kunnat 

uppstå vid inspelningar om intervjuaren sätter sig ned efteråt och tolkar (1996, s 66).  

 

Möller belyser betydelsen av flexibilitet i intervjusituationer och har tagit fram tre olika 

former av flexibilitet som användes i studien. Frågeflexibilitet är den första formen och avser 

att alla frågor inte blir ställda till alla respondenter, detta grundas utifrån att vissa frågor kan 

bli irrelevanta för några av respondenterna. Respondenten kan redan ha besvarat frågan 

tidigare under intervjun eller att frågan helt enkelt kan antas meningslös i och med det som 

framkommit under samtalet. “Att utsätta varje intervjuperson för exakt samma stimuli är inte 

det centrala. Det centrala är att man mäter samma sak hos varje individ” (Möller 1996, 58). 

Den andra formen benämns dispositionsmässig flexibilitet och innebär att frågor som är längre 

ned i formuläret blir mer passande att ställa i ett tidigare stadie. Även här kan det bli aktuellt 

om respondenten glidit över på en senare fråga och som intervjuare är det därför bra att kunna 

släppa något på sitt frågeformulär för att samtalet ska kännas naturligt. Den tredje formen 

kallas utvikningsflexibilitet, det förekommer ibland att intervjupersonerna tar upp och 

samtalar kring ämnen som intervjuaren inte frågat om. Om dessa utsvävande är väsentliga för 

undersöknings syfte är det betydelsefullt att uppmuntra ett fortsatt resonemang i den 

utsträckning som går. Sidospår kan till vis mån ge nya infallsvinklar för att utveckla 

frågeformuläret. Att ha en utvikningsflexibilitet brukar oftast bli användbart när 

intervjupersonen är inom äldreomsorgen (Möller 1996, s 58-59).   
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5 Empiri och analys 

Kapitlet kommer redovisa det sammanställda resultatet i form av en tabell med tillhörande 

text för att skapa en illustrativ förståelse över empirin. Därefter följer ett avsnitt där resultaten 

redovisas i Petersson et al. analysschema. Nästkommande avsnitt redogör resultatens 

gestaltning i vanmakt, hälsan tiger still, maktlöshet och maktutövning där en förklaring 

kommer göras mer ingående. Kapitlet avrundas sedan med en jämförelse av studiens resultat 

med tidigare forskning för att sedan avsluta kapitlet med en sammanfattning. 

 

5.1 Äldre medborgares nöjdhet och missnöjdhet över sitt boende 

Antal deltagande i undersökningen har sammantaget blivit 40 medborgare på äldreboenden i 

Örebro kommun. I frågan där de äldre svara på om de är nöjda eller missnöjda var det 37 som 

svarade ja eller nej, utöver detta var det tre äldre som svarade vet ej i enkäten. Dessa tre faller 

därmed ur vår sammanställning av nedanstående redovisning över nöjda och missnöjda äldre 

medborgare. En nöjdhet på 91,9 % uppnåddes i enkätundersökningen vid frågan ”är du nöjd 

med att bo här på X-boende”? Vidare i resultatet framkommer det att 8,1 % är missnöjda med 

att bo på sitt äldreboende. I följdfrågan fick vederbörande redogöra för vad denne är nöjd eller 

missnöjd med på sitt boende. Även fast majoriteten av de tillfrågade äldre är nöjda med sitt 

boende fanns det områden som de var missnöjda med. Detta kan också vändas till att de äldre 

som är missnöjda med sitt boende ändå har områden på boendet som de är nöjda med.  

 
Tabell 5.1 Redovisning över hur många (n=number) äldre medborgare som är nöjda respektive missnöjda över sitt boende 

 Antal % 

Nöjd 34 91,9 

Missnöjd 3 8,1 

Summa n=37 100 

 

 

En del av de äldre påpekade att personalen har mycket att göra under sina arbetspass, vilket 

ledde till en känsla av ensamhet, respondenterna påtalade följande: 
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“Det är för lite personal, de springer som råttor”.  

 

“Helgerna är jobbiga, märker av det då det tar längre tid vid ringningar, t.ex. vid 

toalettbesök” 

 

”Lite personal, de är stressade. Detta stressar mig,  

De tar fram efterrätten innan jag har ätit klart” 

 

”Man ska inte säga att allt är bra om det inte är så” 

 

Trots att en del av de äldre beskriver en ensamhet på boendena framkommer det att de äldre i 

flesta fall är nöjda med sitt boende vilket går att se ovan i tabell 5.1. Följande citat framkom 

under ett av samtalen: 

 

“Jag har allt jag behöver här, dagen går fort det är viktigt tycker jag” 

 

Respondenten berättar under utförandet av enkäten att besökstiderna inte är förbestämda 

vilken vederbörande anser är bra, då besök kan komma från andra orter och därmed kan det 

finnas ett behov av att komma sent på kvällen eller tidigt på förmiddagen.  

 

En av de äldre som tillskriver sig en nöjdhet över sitt boende beskriver även om ett missnöje 

över att inte få tillgång till rökning i ensamhet. I dagsläget är en undersköterska tvungen att 

följa med den äldre ut, detta kan leda till att ett beroende skapas som egentligen inte fanns 

från början. 

 

5.2 Aktiva och passiva äldre medborgare 

I nedanstående tabell 5.2 återspeglas huruvida den äldre är aktiv eller förblivit passiv i försök 

till att påverka sin boendesituation. I sammanställning återfinns alla de 40 som deltagit i 

enkätundersökningen, även de som inte vet om de är nöjda eller missnöjda. I tabellen ser vi att 

det råder en jämn fördelning mellan de äldre som varit aktiva i påverkan och de som har 

förblivit passiva. 
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Tabell 5.2 Redovisar i både antal och procentuellt hur många av de äldre medborgarna som är aktiva och passiva i att påverka sina 

boendesituationer 

 Antal % 

Aktiv 20 50 

Passiv 20 50 

Summa n=40 100 

 

En varierad bild av personalens kompetens yppade sig under våra samtal med de äldre 

medborgarna. Somliga av de äldre påtalar brister i kontinuiteten på personalen då det många 

gånger upplevs komma många olika vikarier. Generellt framkommer en bred nöjdhet över 

personalen, dock upplever ett par av de äldre att det finns ett A- och B-lag inom 

personalgruppen. Vidare ansåg de äldre att många ur personalgruppen bemötte dem på ett bra 

sett och kan ta till sig av de äldres kritik. Likväl påtalas att det finns en del av personalen som 

upplevs ha vissa svårigheter med att ta kritik.  

 

“En del av personalen är ömtåliga och tål inte kritik, så jag vill inte säga till dem” 

 

“Vi äldre pratar med varandra mellan avdelningarna  

men vi väljer att inte prata med personalen om vissa saker, så som att det inte städas en gång 

i veckan som det ska” 

 

En äldre tar upp att det emellanåt finns svårigheter i kommunikationen med personalen av den 

orsaken att respondenten upplever att större delen av personalen är av utländsk härkomst. 

Respondenten har tagit ett aktivt initiativ genom att påpeka detta till 

avdelningssjuksköterskan. Den äldre upplevde inte att ett önskat resultat har uppnåtts då det 

endast gått att tillgodose ett par timmar med en vikarie av svensk börd. Av de svar vi har fått 

under de öppna frågorna går det att utläsa att första vägen till ett påverkansförsök sker oftast 

genom personal.  
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Exempel på att en av de äldre har pratat med personalen för en förändring är följande: 

 

“De gånger jag har sagt något har det ändras. Exempelvis när personalen  

en gång hade bäddat sängen med sängkläder som tillhörde olika sett” 

 

Respondenten berättar vidare i och med denna påpekan har personalen lyssnat och agerat 

därefter. Samma respondent berättar dessutom att personalen brukar gå in och städa medan 

den äldre inte är i sin lägenhet. Detta är något som den äldre inte ville att personalen gjorde, 

men säger sig förstå att detta går snabbare för personalen då vederbörande inte behöver 

samtala med den äldre. 

 

Ett exempel på en av de äldre som har försökt att påverka sin situation på sitt boende har gjort 

detta genom att på eget bevåg köpa in ett spel för egna pengar, som de boende på avdelningen 

kan nyttja tillsammans. Ytterligare en äldre har med hjälp av sin son och genom egen 

bekostnad anskaffat sig en person som kommer två gånger i veckan en timme åt gången för 

att minska känslan av ensamhet för vederbörande på äldreboendet. 

 

5.3 Lyckade och misslyckade försök till påverkan 

I tabell 5.3 nedan visar hur många äldre vars försök till påverkan som har lyckats eller 

misslyckats. I tabell 5.2 redovisade vi att det är 20 äldre medborgare som har varit aktiva i 

försök till påverkan. Trots detta redovisas i tabell 5.3 endast 16 av de äldres svar, detta beror 

på att fyra äldre utgjorde ett bortfall då de svarat vet ej eller svar ej om försöket till påverkan 

har gett önskat resultat. Av de 16 äldre som har gjort aktiva försök till påverkan blir utfallet 

näst intill jämt fördelat mellan de äldre som har lyckats eller misslyckats med sina försök. 

56,25 % av de 16 äldre upplever att dess aktiva försök till påverkan har gett önskat resultat, 

tillskillnad från de 43,75 % äldre som inte fått önskat resultat av sina aktiva försök till 

påverkan. Procentuellt kan vi utläsa att 22,5 % av alla de 40 tillfrågande äldre anser att dess 

aktiva försök till påverkan har gett önskat resultat. 17,5 % av de 40 äldre som deltagit i 

undersökningen anser att de har misslyckats i sitt försök till påverkan. 

 

 

 



 

35 

 

Tabell 5.3 Redovisning av de äldre som lyckats eller misslyckats med försök till påverkan 

 Antal  % av de som aktivt försökt 

påverka 

% av de som är nöjda, missnöjda 

och vet ej 

Lyckats 9 56,25 22,5 

Misslyckats 7 43,75 17,5 

Summa 16 100 40 

 

En av de äldre har försökt påverka genom att önska sig en uppgift på boendet, exempelvis att 

hjälpa till i köket. Detta gick inte att genomföra enligt personalen, då det anses vara 

ohygieniskt. Ytterligare en äldre framförde en önskan om att få hjälpa till med de andra äldre 

på boendet, detta var inte heller genomförbart enligt personalen. Dessutom framkommer det 

av en äldre att vederbörande har påpekat till personalen gällande en annan boende som är 

styrande och i vissa fall gör saker som är bestämt att de äldre inte får göra, exempelvis 

passerar den boende genom förbjudet område. Här upplever den äldre att ett önskat resultat 

inte nåtts då personalen uttrycker en uppgivenhet, då den äldre inte följer de satta reglerna. 

 

Det framkommer av en äldre att denne saknade en stabilitet i kontaktmannaskapet. 

Vederbörande berättade att fyra kontaktpersoner hade tilldelats den äldre under ett års tid. Den 

äldre önskade att nu efter ett års tid på boendet har rätt till en och samma kontaktperson. 

Vederbörande har påtalat detta missnöje för personalen men upplever inte att önskad effekt 

uppnåtts.  

 

Ett aktivt försök till påverkan som fått önskat resultat är följande: 

 

”Jag pratade med enhetschefen om att jag inte var nöjd med avsaknaden av fönsterbrädor. 

Detta ordnades till för mig” 

 

Många av de äldre påtalar att de vill komma ut så ofta som möjligt. Denna önskan möts 

genom att boenden har tilldelat volontärer till de äldre så att de kan komma ut. 

 

”På lördagar kommer det några som tar med oss ut i rullstol,  
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sen får vi kaffe och tårta som sponsras” 

 

5.4 Analys av de äldres möjligheter att påverka boendesituation  

I figur 5.4 finns Petersson et al. analysschema (träd) över de grenar som de äldres svar i 

enkäten har gestaltat sig. I grenen mot missnöjd på sitt äldreboende återfinner vi tre av de 

äldre som deltog i undersökningen. Medan majoriteten 34 äldre valde grenen som står för att 

den äldre är nöjd med sitt boende. Av de äldre medborgarna som inte var nöjda med sitt 

boende hade en av de äldre inte tagit något aktivt initiativ till att påverka sin boendesituation. 

De andra två äldre som var missnöjda hade använt sig av sina medborgliga rättigheter och 

aktivt försökt påverka sin boendesituation.  

 

Av de äldre som var nöjda med sitt boende hade 17 inte gjort något aktivt för att förbättra sin 

situation på boendet. Samma siffra representerar också den andra grenen vilken motsvarar de 

äldre medborgare som har gjort ett aktivt försök till påverkan. I redovisningen av huruvida 

försöken till påverkan har gett önskat resultat redovisas de äldre som varit missnöjda eller 

nöjda tillsammans med de som varken angett sig som nöjda eller missnöjda. Sju av de 40 

äldre har i sina aktiva försök att använda sina demokratiska rättigheter misslyckats, detta 

motsvarar 17,5 %. Om vi ser till de 16 som angett att de lyckats eller misslyckats i enkäten 

motsvarar dessa sju äldre 43,75 %.  Av de äldre som aktivt försökt initiera en förändring och 

fått önskat resultat uppnåddes en procent på 22,5 % vilket motsvarar nio av de 40 äldre som 

deltog. Av de 16 äldre som angett att de lyckats med maktutövningen eller misslyckats 

motsvarar de nio 56,25 %. 
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Figur 5.1: Redovisning över de grenar som de äldres påverkan ter sig i verkligheten 

 

5.5 Ges medborgarna på äldreboende en möjlighet till maktutövning? 

De tre förenämnda tabellerna visar på huruvida de äldre är nöjda eller missnöjda samt hur 

många som försökt påverka och vilket utslag det fått. Tabell 5.5 redogör för betydelsen av de 

olika grenarna i Petersson et al. analysschema (figur 5.4). Om den äldre är missnöjd med sitt 

boende och inte tagit ett aktivt initiativ till att påverka kan detta beaktas som att det råder en 

tyst vanmakt, den äldre är passiv och anpassar sig till situationen trots sitt missnöje. Om vi ser 

till tabellen 5.5 kan vi konstatera att det är en äldre av de 40 deltagit som hamnar i grenen tyst 

vanmakt. Den andra grenen kallas för hälsan tiger still, här hamnar de äldre som uppgett att 
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de är nöjda med sin boendesituation och utifrån det inte aktivt försökt påverka sin situation på 

boendet. 42,5 % av de äldre som vi tillfrågade uppgav sig vara nöjda med att bo på sitt 

boende. 

 
Tabell 5.5 Redogör hur stor andel av de äldre medborgarna som insults i olika sinnesstämningar som Petersson et al. belyser i sin forskning  

 

Majoriteten av de äldre som hamnar i denna gren sa bland annat följande:  

 

”Jag är nöjd och belåten”  

”Allt flyter på” 

 ”Jag är positivt överraskad, trodde det skulle vara sämre”. 

 

 Den tredje grenen som kan tillskrivas är oberoende av om den äldre sagt sig vara nöjd eller 

missnöjd med sitt boende. Det som är centralt för denna gren är att den äldre har tagit ett aktiv 

initiativ till att påverka sin situation men uppger sig ha misslyckats, med andra en maktlöshet 

råder hos den äldre. I denna gren hamnade 17,5% av de äldre som vi tillfrågade. Under 

enkätundersökningen framkommer det i anslutning till de öppna frågorna att en av de äldre 

har försökt påverka de gemensamma aktiviteterna, men försöken har inte gett önskat resultat. 

 

”Man kan inte som brukare vara påstridig  

för då kan man irritera någon som har slagit sig till ro” 

 

 

 

 Antal  % 

Tyst vanmakt 1 2,5  

Hälsan tiger still 17 42,5 

Maktlöshet 7 17,5 

Maktutövning 9 22,5 
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En annan äldre sa följande: 

 

”Jag har anmält mig till att få flytta till Stockholm, men det kan ju ta ett till tio år”. 

 

 Den fjärde och sista grenen står för de som tagit aktiva initiativ till att förändra sin boende 

situation oavsett huruvida vederbörande är nöjd eller missnöjd, denna aktiva påverkan har gett 

ett önskat resultat därmed har det förekommit en maktutövning. Här hamnade 22,5 % av de 40 

äldre som medverkat.  

 

”Ibland sker saker och ting för fort och utan att personalen berättar om varför och vad  

som ska ske när, jag säger till att de får ta det lugnt och i min takt.  

Jag tycker att det blir bättre då” 

 

5.6 Jämförelser med tidigare forskning inom området 

Utifrån vår undersökning och analys av det insamlade materialet kan vi se likheter med den 

tidigare forskningen inom området som Petersson et al. och Möller genomfört. Möller skriver 

bland annat om nöjda och missnöjda äldre som antingen har påverkat eller inte. Det 

intressanta i detta resonemang är att Möller belyser en så kallad tacksamhetsattityd som kan 

vara utbredd bland de äldre. Detta är även något som en av de äldre som deltagit i vår 

undersökning tillkännagett, att de äldre inte vill verka vara otacksamma och därmed drar sig 

för att påpeka sådant som de är mindre nöjda med. 

 

Vidare tar Möller upp huruvida vi kan förstå de olika utfall som han får i sin undersökning, 

bland annat den tysta vanmakten. Här menar Möller att de äldre har en beroende ställning 

gentemot personalen och därmed inte vill utge sig som missnöjd. Detta menar han kan grunda 

sig i både den rådande tacksamhetsattityden, men också en rädsla då den äldre är beroende av 

personalen. Endast en av de äldre som deltog i vår undersökning sa sig vara missnöjd och inte 

påverkat sin boendesituation. Det var två äldre som angav sig missnöjda och aktivt försökt 

påverka sin boendesituation, vidare var majoriteten av de tillfrågade äldre nöjda med sin 

situation på sitt boende. Därmed anser vi att det finns tecken för Möllers tes om en 

tacksamhetsattityd.  
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En stor del av de äldre som uppgav sig som vara nöjda hade faktorer som de ansåg sig vara 

missnöjda med. Exempel på faktorer som de äldre angav var personal, hjälpa till med sysslor 

etc. En fundering är om de äldre egentligen är nöjda eller om det är så att de medger sig som 

nöjda för att inte göra någon ledsen samt om de känner en rädsla över maktpositionen som 

personalen innehar. Det centrala för beteenden inom tacksamhetsattityden är att de äldre 

sällan medger sig som missnöjda, men att äldre i vid utsträckning kan ange några fåtal 

områden som menar kan bli bättre men att det inte är några ”stora” saker. Vidare belyser 

Möller och Petersson et al. förklaringar till hälsan tiger still, de menar att det kan vara att den 

äldre i ett tidigare skede har varit missnöjd men att vederbörande tagit initiativ som fått önskat 

resultat, därmed är den äldre nöjd och har inte tagit något initiativ nyligen. Denna skrivelse är 

något som skulle kunna vara förklaring till att majoriteten är nöjda och att de som inte 

påverkat har gjort det i ett tidigare stadie.  

 

Det som även blir intressant utifrån de svar vi fått av vår undersökning är att några av de äldre 

som påverkat och fått önskat resultat har i dessa handlingar tagit hjälp av någon, t.ex. en 

anhörig.  

 

”Jag har med hjälp av min son fått tag i ett privat företag där jag har betalat för  

en person ska komma och hitta på saker med mig två gånger i veckan. 

 Det är samma person som kommer” 

 

”Min syster hjälpte till att få hit inredningen som jag tycker om och är intresserad av” 

 

Detta är också något som Möller och Petersson et al. tar upp utifrån sin undersökning att 

många medborgare som aktivt påverkat har tagit hjälp av en annan landsman. 

 

Petersson et al. har i sin studie undersökt huruvida sex medborgarroller utifrån dess nöjdhet 

eller missnöjdhet varit aktiva eller passiva i försöken att påverka. Resultat visar att det skiljer 

sig mellan medborgarrollerna. De medborgarroller som i sin maktutövning ligger procentuellt 

likt vårt resultat är skola och bostad. Vårt resultat visade på en maktutövning på 22,5 %, skola 

hade 25 % och bostad 22 %. Detta är intressant anser vi då det i vårt resultat är över 90 % av 

de äldre som anser sig nöjda över sin boendesituation. I skola och bostad var medborgarna 

ganska jämt fördelat mellan nöjda och missnöjda.  
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En av de sex medborgarroller som utmärker sig lite i grenen tyst vanmakt är sjukvården där 34 

% av medborgarna återfinns. En förklaring som ges är att dessa medborgare saknar ork till att 

ta aktiva initiativ för att påverka sin situation. Detta är något som Möller diskuterar som en 

möjlig förklaring till varför äldre medborgare anger sig för att vara nöjda. Han menar att de 

äldre blir tacksamma över den vård de har tillhands. Vår undersökning visar att Möllers tes 

skulle kunna vara applicerbar i vissa hänseenden. De äldre var till över 90 % nöjda över sin 

boendesituation. Det som talar emot Möller i vår empiri är att endast en äldre återfanns i 

grenen tystvanmakt där inget aktivt initiativ tas. I Petersson et al. resultat på sjukvården är det 

endast 18 % som gjort ett aktivt försök till påverkan till skillnad från vår studie där 50 % av 

de äldre agerat i ett påverkanförsök. Petersson et al. menar att medborgarna i ett tidigare skede 

angett sig missnöjda men har påverkat och fått ett önskat resultat och därmed utger sig som 

nöjda. Petersson et al. skriver även om subjektivitetens sida, att en och samma medborgare 

kan anse sig ha stora påverkansmöjligheter inom ett område men desto mindre inom ett annat 

och detta är något som undersökningen bör ta hänsyn till.  

 

Möller skriver om de äldre missnöjda som inte har försökt påverka sin situation på sitt 

boende. Dessa äldre är missnöjda med personalen, till exempel framkommer det i 

undersökningen att några är missnöjda med personalens inställning, slarv samt att personalen 

har för dåligt med tid och därmed hinner de inte med allt. Detta är något som vi också fick 

information om under våra öppna frågor i enkätundersökningen. 

 

 

”Personalen gör så gott de kan, men det är för lite personal. 

De hinner inte att vara sociala med oss” 

 

Möller diskuterar i sin undersökning om svårigheter att mäta missnöje inom framförallt 

äldreomsorgen då de äldre tenderar till att påpeka enstaka saker som kan förbättras. Utifrån 

vårt resultat och öppna frågor fann vi att majoriteten av de äldre var nöjda med sitt boende 

men hade många faktorer som de ansåg kunde förbättras. De äldre var mer villiga efter att de 

angett som nöjda diskutera det som de var missnöjda med, jämförelsevis med det som de var 

nöjda över. Utifrån ovanstående diskussioner finner vi att det är intressant att studera den 

äldre medborgaren på äldreboendet då detta är ett komplext område som bör belysas och 
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inkluderas mer i framtida forskning. 

5.7 Sammanfattning 

Undersökningen som vi genomfört bland medborgare på äldreboende har gett oss ett resultat 

som är intressant, det visades att den övervägande delen av de äldre var nöjda över sin 

boendesituation. Detta är intresseväckande då det tidtals står i tidningen om situationer där 

vård och omsorgen brister för de äldre exempelvis vid tillsyn, matsituationer, personal etc. 

Vår genomförda undersökning visar på att 34 av de 40 tillfrågade äldre säger sig vara nöjda 

med sin boendesituation. Av dessa nöjda äldre var det 17 som tog initiativ till att förbättra sin 

boendesituation. Tidigare forskning har visat att äldre som är nöjda sällan tar initiativ till att 

påverka sin boendesituation aktivt. Resterande 17 äldre av de som angett sig som nöjda har 

tagit grenen som Petersson et al. benämner hälsan tiger still, således är dessa äldre nöjda och 

försöker inte påverka sin boendesituation till det bättre. Av de 17 äldre som var nöjda och två 

som var missnöjda som har försökt påverka är det sju äldre som inte upplevt önskat resultat på 

sina försök att förbättra sin situation på boendet, vilket genererar i en maktlöshet enligt 

Petersson et al. 

 

Av de 40 deltagande äldre som har deltagit angav sig tre vara missnöjda över sitt boende. En 

av dessa tre blir en representant av den tysta vanmakten då vederbörande förblev passiv. 

Resterande två äldre använde sina medborgliga rättigheter och försökte påverka sin 

boendesituation. Av de äldre som försökt påverkat vare sig de var nöjda eller missnöjda har 

nio upplevt att de fått ett önskat resultat, detta innebär att det skett en maktutövning från den 

äldre medborgaren. Tidigare forskning har angivit att de äldre som har fått önskat resultat har 

tagit hjälp av anhöriga/bekanta detta är även något som framträtt i vår undersökning.  
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6 Slutsats och diskussion 

Kapitlet inleds med studiens slutsats. Därefter kommer två ingående diskussioner föras 

gällande medborgarrollen hos den äldre med en återblick till teorin, för att sedan diskutera 

metodvalet och hur ett annat tänkbart tillvägagångssätt hade artat sig bättre. Kapitlet avslutas 

sedan med diskussion om hur fortsatt forskning inom området kan tillämpas. 

 

6.1 Slutsats 

I vilken utsträckning har medborgare på äldreboende i Örebro kommun möjligheten att utöva 

sitt demokratiska medborgarskap vad gäller sitt boende? Resultatet av enkätundersökningen 

visar på en hög andel nöjda äldre medborgare. I studien framkommer det att 91,9% av de 40 

äldre medborgarna som ingår i undersökningen är nöjda med sitt boende. Trots den höga 

andelen nöjda äldre finner vi att det ändock är en stor andel äldre medborgare som försöker 

förbättra sin boendesituation ytterligare. 50 % av de tillfrågade ansåg sig ha gjort aktiva 

försök att påverka för att möjliggöra en bättre boendesituation. I de svar vi fått i studien visar 

på att det är 22,5 % av alla som deltog som lyckats att påverka, men av de som var aktiva och 

försökte förbättra var det 56,25  % som lyckades. Att drygt 22,5% ansåg sig har lyckats 

använda sina demokratiska och medborgliga rättigheter måste vi anse vara dåligt. Med detta 

som grund blir den övergripande slutsatsen att medborgare på äldreboende i Örebro har 

begränsade möjligheter att utöva sitt demokratiska medborgarskap beträffande påverkan på 

sin boendesituation.  

 

6.2 Diskussion om medborgarrollen hos äldre - en återblick till teori 

Som medborgare i Sverige har vi rätt att bestämma över våra levnadsförhållanden. 

Rättigheten gäller även medborgare som bor på äldreboende. I försök att få tillgång till äldre 

som kan delta i vår undersökning stötte vi på patrull. Vi fann det svårt att komma i kontakt 

med de äldre medborgarna på boendena. Vi fick bland annat till svar av enhetscheferna att det 

finns intresse men att det pågår för mycket i verksamheterna, så som besparingar och därför 

ville de stå över vår undersökning. Vidare fick vi sällan återkoppling av de enhetschefer som 

vi varit i kontakt med trots påtryckningar. Här anser vi att det uppstår problem i transparensen 

inom den stora demokratin som Petersson et al. beskriver i sin forskning. Forskarna menar att 

medborgare ska ha möjlighet till att påverka den samhälleliga utvecklingen, vilket vår 
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undersökning skulle kunna vara en del av. Dessutom hindras möjligheten för den äldre att 

själv ta ställning till om vederbörande vill delta i undersökningen. Vår uppfattning är att de 

äldre inte blivit tillfrågade om att delta av den orsaken att enhetscheferna redan bestämt 

huruvida dess enheter skall vara delaktiga eller ej. 

 

Möller skriver att medborgarens påverkansmöjligheter kan ses stärka den offentliga 

förvaltningens legitimitet och ett samhälle där medborgaren har möjlighet att påverka. 

Resonemanget får oss att reflektera över ett problem som vi stötte på när vi väl fick tillgång 

till de tre boendena som utgör vår studie. Vi fick vara påstridiga för att komma i kontakt med 

fler äldre medborgare än det som var tänkt från verksamhetens håll, vi anser det blir 

problematiskt då alla äldre inte själva fick besluta om de hade förmåga till att delta eller ej. De 

äldre får därmed inte tillgång till information för att kunna påverka och uttrycka sig över sin 

boendesituation, vi anser en försvagning av den offentliga förvaltningens legitimitet kan bli 

följden. Vi tror dock inte att enhetschefer och personal bygger denna barriär mot yttre aktörer 

för den äldre av ondo, vi tror istället att avsikten är att de äldre ska känna sig skyddade och 

trygga.  

 

Vi anser att det finns behov om ökad kunskap på äldreboenden över vad demokrati är samt 

vad som innefattas i begreppet, kunskapen bör implementeras hos både personal och 

enhetschefer. Vår tänkta åtgärd grundar sig i Petersson et al. skrivelse över handling och 

situationens samspel där politiker ska tillhandahålla de resurser som medborgare behöver för 

att leva ett fullständigt liv. Det vi menar är om ett medvetandegörande av demokratins 

betydelse och medborgarens rättigheter öppna upp kan en bättre miljö och boendesituation för 

de äldre uppnås, men även för de som verkar inom området. 
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Figur 6.1: Det kausala sambandet mellan situation och handling. 

 

Det kommer kontinuerligt upp nya direktiv (handling) inom vården, detta medför att intressen 

och önskemål kan få stå tillbaka (situation). Om berörda medborgare inte uttalar sitt 

misslåtande över detta kommer det inte ske någon förändring då politiker fattar besluten i 

högsta instansen, långt ifrån medborgaren. Situationer som dessa bör medborgaren handla för 

att skapa en förändring, eller i alla fall använda sin rättighet till att uttrycka sitt missnöje 

(handling). Uppfattningen som vi fått i och med vår undersökning är att det kan ses som en 

tabu att ”klaga” och att en del personal har svårt med kritik. Vår tanke är att om äldre 

medborgare, personal och enhetschefer får en ökad kunskap om demokrati och framförallt den 

lilla demokratin kan det öppna upp för en kultur där aktiv påverkan ses som något positivt 

som tas på allvar för att uppnå förändring (situation). Vidare återfinns den medborgerliga 

rättigheten till att påverka sin situation i den svenska lagstiftningen vilket blir ytterligare en 

faktor som stärker vår ansats. 

 

Demokrati infattar inte enbart möjligheten att rösta i allmänna val, vi menar och tror att ett 

medvetandegörande behövs för att lyfta fokus till de äldres demokratiska rättigheter både 

bland personal och enhetschefer. De äldre medborgarna befinner sig i en beroendesituation 

men de ska fortfarande ha samma möjligheter till självbestämmande och inflytande. 

Kombinationen av att den äldre känner sig beroende eller uttalar sig efter en 

tacksamhetsattityd som Möller belyser samt att personalen kan uppleva sig otillräcklig är ett 

problem som bör arbetas vidare med anser vi. Personalen och de äldre bör arbeta och leva i 
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förhållanden som bygger på respekt och delaktighet gentemot varandra.  

 

Verksamheterna ska upprätta genomförandeplaner tillsammans med de äldre medborgarna om 

möjligt, annars upprättas denna med en företrädare för den äldre. Planen upprättas efter den 

äldres önskemål och genomförandeplanen ska kontinuerligt uppdateras. Upprättandet av 

genomförandeplaner är en positiv utveckling i att återlämna makten till medborgaren inom 

vård och omsorg. Dock finner vi att personalen bör få tydligare information varför en 

genomförandeplan upprättas, utöver att den är till för att den äldre medborgaren ska få sin 

insats enligt önskemål inom ramen för dess beslut. En genomförandeplan är en rättighet enligt 

socialtjänstlagen och enhetschefer bör belysa för personalen att planen är en laglig rätt som de 

äldre har för att påverka sin insats. När en genomförandeplan har upprättas bör denna ses som 

en värdehandling. Följer vi planen och uppdaterar den kontinuerligt möjliggör vi att den äldre 

känner sig mer tillfreds med sin vardag, samt att det den äldre anger fortfarande har betydelse 

trots att denne nu behöver hjälp med sin dagliga livsföring.  

 

Vi finner det oroväckande att av de 40 deltagande äldre var det ingen som nämnde 

genomförandeplanen som en kanal att påverka sin boendesituation. Tanken med planen är att 

den äldre ska få sin berättigade insats utifrån dennes önskan. Exempelvis skulle en påverkan i 

genomförandeplanen vara att den äldre i de fall vederbörande känner sig ensam påtala detta 

för personalen. Personalen i sin tur tillsammans med den äldre uppdaterar planen för att lägga 

till en aktivitet i form av ett samtal dagligen i 10 minuter för att minska känslan av ensamhet. 

Vi anser att enhetschefer och handläggare bör belysa även för den äldre att 

genomförandeplanen är viktig utifrån att planen kan ses som en kanal till påverkan över den 

äldres boendesituation. 

6.3 Diskussion om metoden 

Användning av surveymetoden anser vi var ett bra val. Vi motiverar vår ståndpunkt utifrån att 

vi fick möjlighet att ta del av många äldres åsikter i undersökningen, vilket hade blivit svårare 

tidsmässigt om vi skulle utfört en samtalsintervju. Trots att enkätundersökningen var ganska 

enkel i sin utformning anser vi att den räckte till för att besvara frågeställningarna, dock anser 

vi att den kan förbättras vilket vi återkommer till längre ned. Vidare finner vi att 

surveymetoden gav oss möjligheten till att minska risken för eventuella missförstånd vid 

analysen, då vi har analyserat svaren utifrån den ruta som den äldre har kryssat för. Det ligger 
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inga subjektiva bedömningar av de äldres svar utan slutsatsen baseras endast på de slutna 

frågorna.  

 

Valet av att föra löpande anteckningar under enkätundersökningen anser vi var en god metod 

för att fånga upp intressanta tankar och resonemang som den äldre förde. Innan övergång till 

nästa fråga redogjorde vi för den äldre vad vi antecknat som vederbörande sedan fick 

godkänna. Vi anser att följande tillvägagångssätt var bra då missförstånd undveks, samt att vi 

fick den äldres godkännande över förda anteckningar. Vid undersökningar med äldre anser vi 

att anteckningar istället för diktafon är att föredra, för att undvika misstolkningar. Dessutom 

blir det mer samtalsvänligt och det ligger ingen misstänksamhet över samtalet då det inte 

spelas in.  

 

Vi valde att kombinera de två inriktningar som finns inom surveymetoden. I anslutning till 

våra slutna frågor valde vi att ha öppna frågor där den äldre hade möjlighet att berätta detaljer 

som kan vara viktiga för en djupare förståelse kring hur de upplever sin boendesituation. 

Genom detta skapas möjlighet till att få med exempel på faktorer de äldre är nöjda eller 

missnöjda med samt vad de gjort för att påverka. Vi anser att de öppna frågor har väckt tankar 

kring det svar vi har fått och de har gett oss kunskap om huruvida vi skulle kunna ha utformat 

enkäten på ett annorlunda sätt. Vi har utifrån informationen som de öppna frågorna berett oss 

utformat en alternativ variant av vårt enkätformulär, då vi i efterhand insett att vår enkät 

skulle kunnat utformas annorlunda. Följande enkät är utformad för att fånga upp fler områden 

som de äldre är missnöjda eller nöjda med, se bilaga B. De äldre kommer få möjligheten i den 

nya utformningen att kryssa för huruvida de är nöjda eller missnöjda med de insatser som de 

berörs av men även boendets utformning, personal i form av sjuksköterska, arbetsterapeut, 

enhetschef och omvårdnadspersonal. De äldre medborgarna behöver på så vis inte själva 

komma på faktorer som kan ingå i boendesituationen, då det var något som en del undrade 

över när vi genomförde vår undersökning. Om den äldre får möjlighet att kryssa för olika 

områden behöver vederbörande inte berätta eller uttala sig om att de exempelvis är mindre 

nöjda med duschsituationen. Dock anser vi att det fortfarande är viktigt att enkäten håller sig 

kort och koncist för att äldre medborgare ska orka ta sig igenom enkäten.  

 

Vi anser att analysschemat som vi använda oss av var bra, den var enkel att förstå och 

estetiskt tilltalande. Vidare anser vi att schemat även är begriplig för utomstående att förstå 
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och tolka de olika grenarnas betydelse. Om undersökningen skulle göras ytterligare en gång 

anser vi att ett komplement till analysschemat behövs.  Detta för att möjliggöra en tydligare 

resultatredovisning för att se vilka av de äldre som har gjort ett försök till påverkan som har 

gett önskat resultat. Det vi vill studera är hur många av de äldre som är missnöjda som har 

lyckat gjort en maktutövning och hur många av de som var nöjda har lyckats med en 

maktutövning. I den kompletterande mallen har vi tillskrivit en gren till de som valt att svara 

vet ej, detta då vi anser att dessa svar är relevanta för att ge en tydlig bild och analysen av 

svaren se bilaga C.  

 

Ett alternativ metod av intresse till vidare forskning inom området är deliberativ demokrati, 

där äldre medborgare samlas i exempelvis fokusgrupper. Samtal förs i gruppen om huruvida 

de äldre ser sig som nöjda eller missnöjda med sitt boende. Vidare förs diskussioner huruvida 

de äldre försökt påverka eller inte samt om försöken till påverkan har gett en maktutövning. 

Det som kan gå förlorat i en forskning som enbart använder sig av denna metod som vi ser det 

är att de äldre har olika förmågor till att sitta och diskutera i grupp. Vissa av de äldre hör 

dåligt och kan vara lite långsammare i samtalen. Därmed finns risken att det blir en äldre som 

blir den styrande och chansen finns då att den som undersöker kan få en otydlig bild över hur 

den äldre verkligen ser på sitt boende. Det kan bli den äldre som pratar mest var åsikt de 

andra äldre medborgarna också tillskrivs.  

6.4 Fortsatt forskning inom äldreomsorgen 

Vi finner det intressant att de äldre till 91, 9 % var nöjda över sin boendesituation, men att det 

likväl var så pass många äldre som i de öppna frågorna påtalade områden de var missnöjda 

över. En djupgående forskning inom denna medborgagrupp vore relevant för att införskaffa 

kunskap om de äldre verkligen är nöjda över sitt boende eller om de öppna frågorna talar för 

något annat. Undersökningen skulle då utformas för att få insikt i om svaren i de öppna 

frågorna kan ses som missnöjdhet istället för en nöjdhet som de äldre påtalade sig vara. Är det 

istället så att de äldre är nöjda till största del och enbart har ett fåtal områden som de är 

missnöjda med. Kan det vara så att de äldre svarar utifrån den tacksamhetsattityd som Möller 

tar upp i sin forskning, eller påverkar den beroendeställning som den äldre har till sin personal 

i den grad att den äldre svarar att de är nöjda på grund av rädsla och osäkerhet. 

 

Det skulle dessutom vara av intresse att studera vidare på faktorer som kan påverka äldres 
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benägenhet till att aktivt påverka sin boendesituation. Petersson et al. belyser i sin rapport att 

medborgare med makt oftare har makt på andra områden, exempelvis har medborgare med 

mycket resurser många gånger större påverkningsförmåga inom andra områden. Med denna 

utgångspunkt skulle det vara intressant att forska vidare på vilken effekt inom området äldre 

på äldreboende den socioekonomiska bakgrunden har på maktutövning i denna 

medborgarroll. Kan vi finna belägg för Peterssons et al. tes angående att maktutövning har en 

tendens att spridas till andra områden, kan detta leda till att de som ansågs sig ha makt som 

medborgarrollen arbetstagare också har makten kvar i medborgarrollen äldre på äldreboende? 

 

För att finna fler faktorer som avgör vilka äldre medborgare på äldreboenden som försöker 

påverka sin boendesituation är det av intresse att studera hur länge den boende bott på sitt 

aktuella boende eller hur länge de har haft en insats utifrån socialtjänstlagen. Kan det vara så 

att de äldre som har haft en längre tid inom äldreomsorgen är de som försöker påverka oftare? 

Vidare medgav ett antal av de deltagande äldre att de med hjälp av sina anhöriga försökt 

påverka sin boendesituation, utifrån det skulle det vara intressant för vidare forskning att se 

över huruvida det skiljer sig mellan äldre med anhöriga och de äldre som saknar anhörigstöd. 
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  Bilaga A 

 

Bilaga A:Utförd enkät 
Är du nöjd med att bo här på X-boende? 
[JA] [NEJ] [VET EJ] [SVAR EJ] 

Vad är du nöjd/missnöjd med här på X-boende? 

 

 

 

 

Har du försökt att förbättra din situation här på X-boende? 

[JA] [NEJ] [VET EJ] [SVAR EJ] 

 

När du har försökt att förbättra din situation här på X-boende, vad har du då gjort? 

 

 

 

 

Tycker du att dina försök att förbättra din situation har gett önskat resultat? 

[JA]  [NEJ] [VET EJ] [SVAR EJ] 

 

Kön:_Man (  ) 

Kvinna  (  ) 

Annan  (  ) 

Enkätnr: _____  

Enhet: _______  

Intervjuare:    

 



  Bilaga B 

 

Bilaga B: Alternativ enkät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Bilaga C 

 

Bilaga C: Alternativt komplement till analysschemat 
 
 
 
 

Situation
N=X

Nöjd
N=X

Initiativ
N=X

Lyckats
N=X

Misslyckats
N=X

Vet /- svar ej
N=X

Inget initiativ
N=X

Vet /- svar ej
N=X

Vet ej
N=X

Initiativ
N=X

Lyckats
N=X

Misslyckats
N=X

Vet /- svar ej
N=X

inget initiativ
N=X

Vet /- svar ej
N=X

Missnöjd
N=X

Initiativ
N=X

Lyckats
N=X

Misslyckats
N=X

Vet /- svar ej
N=X

inget initiativ
N=X

Vet /- svar ej
N=X
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